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Toegang 11 **
‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Bi?dam te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de
M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Biben A.----Bijerinck J. A. wordt vermeld in een document, de Agenda van de vergadering der Provinciale Commissie
van Onderwijs in Friesland ondertekend door de Secretaris Amersfoortz H., ook wordt vermeld Biben A. als schrijver van
een boek de Heer van Meerwijk en zijne zonen of het verderfelijke van Sterke Dranken enz. jaar 1839 (5)
Bibingh J. te Stedum 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)
Bichz. de S. C. Schipper op de Goede Hoop er bestaan geen bedenkingen om de door de grietman van Westdongeradeel
verstrekte autorsatie enz. , Jaar 1820 (1)
Bicker Caarten H. &. A.---- 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)
Bidley Liepke Krijnes, 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)
Bie de Jacobus * 1816 Dordrecht 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)
Biedsma J. F. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Biegel Antoon wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Biegel Jan, 151 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)
Biegel Joseph, 128 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)
Bieka v.d. Machiel 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)
Biekonch S. en kind wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende staat vermeld op de staat van personen der van het Gouvernement overgenomen
Bedelaars Colonisten over de maand maart 1841enz. jaar 1841 (3)
Biekonet , uit een huis in de Kleine Kerkstraat, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Bieliam Jan Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen
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(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)
Bielsma Douwe Durks, 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)
Bielsma Wiewger J. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Bielsma Berend 17 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Bielsma Berend Franses? 428 Cornjum 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)
Bielsma Bote Meinderts 266 Makkum 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)
Bielsma D. IJ. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Bielsma de weduwe te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bielsma Doeke Isaks 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)
Bielsma Doeke Isaks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4
en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Bielsma Folkert Jans * Gordijk (Gorredijk) 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)
Bielsma Folkert Jans 76 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)
Bielsma Folkert Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Bielsma Folkert? Jans 74 is zijn volgnummer bij het Depot 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)
Bielsma H. M., ---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven
en door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig
guldens enz. en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel
erg hoog lijkt (verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon
Hendrik, Ages Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens
Marten dat zij nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn
die enz. ook in het dossier het proces verbaal en een Transactie enz., jaar 1825 (1) (dossier10)
Bielsma Harmen wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het
Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7
kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon
bevinden enz. jaar 1841 (3)
Bielsma Joh’s Hendr’k * Noordwolde staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative
Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e
december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
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Bielsma Marten M. 385 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof
absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Bielsma Marten M. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
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Bielsma Marten 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)
Bielsma Marten Martens 385 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)
Bielsma Murk Martens 358 Lemmer 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)
Bielsma Otte Abeles 393 Gorredijk 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)
Bielsma Schelte Martens 359 Lemmer 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)
Bielsma Wieger G. 91 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof
absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Bielsma Wieger Jans * Beneden Knijpe 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)
Bielsma Wieger Jans 104 en Kniepe 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)
Bielsma Wigert Jans 91 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)
Bielssma O. H. 34 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)
Bielstra A. 12 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)
Biema K. B. in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij ontslag als lid van het college van zetters der
belasting te Barradeel jaar 1916 (4)
Biemolt Geert te Groningen Schipper, jaar 1839
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Bienema weduwe, Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.
jaar 1819 (8) hele dossier (30)
Bienema ….? Waliar ….? Dat tijdens een gehouden conferentie met hem op den 20e Januari l.l. dat aan hem te kennen is
g egeven dat uit hoofde de Boeijer van Mevrouw Bienema ….? Welke te zaterdags naar Leeuwarden gaat vertrekken en
die mij een kistje met papieren enz. jaar 1818 (2) dossier (13)
Bienema de weduwe E. Jan Hendriks Breuker zij komt voor in een document van die geene wier belasting in de
ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering
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van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in
1818 en 1819 enz. enz. jaar 1819 (9) hele dossier (30)
Bienema Dirkje ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van
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)
Bienema Dodenea Jacoba ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en
vader van 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)
Bienema E. R?. ---- 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)
Bienema Edger, 435 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)
Bienema Eesge 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)
Bienema Elbri ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van
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)
Bienema Elger 513 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)
Bienema Esger * Rinsumageest staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat
met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december
1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Bienema Esger 112 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en
van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841
(5)
Bienema Esger 513 Rinsumageest is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar
1841 (7)
Bienema F. ---- Speelman Wobma ….? Fungerend Controleur der directe belastingen controle Heerenveen heeft zig
begeven en vervoegd bij de Schout Luxwolda M. van de Gemeente Akkrum en samen begeven naar het kantoor der
belastingen aldaar waar aanwezig was Eyck van W. Provisioneel belast geweest met de waarneming der functie van
Ontvanger de Directe Belastingen en de heer Bienema F. de Nieuw aangestelde ontvanger enz. zijn wij tot overdragt van
dat kantoor overgegaan met vermelding wat er in kas was en welke documenten er aanwezig waren enz. jaar 1815 (7)
Bienema F. wordt benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Knijpe , Mildam en Tjalleberd in
plaats van de heer Hemkes K welke in plaats van voornoemde Bienema wordt aangesteld als Ontvanger der Directe
Belastingen in Ackrum enz. enz. jaar 1816 (2)
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Bienema F. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bienema F. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen
vermeld met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
Bienema F. 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)
Bienema F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Bienema F. Ontvanger der belastingen van Knijpe en Mildam en Tjalleberd, hij is door huishoudelijke omstandigheden
verhinderd om van het verlof enza. enz. jaar 1820 (2)
Bienema F. Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Knijpe, Mildam en Tjalleberd zich voor den termijn van
11 dagen in te gaan op de 16e dezer van zijn kantoor wenst weg te gaan en heeft verzogt om autorisatie als vervanger zijn
geëmployeerde Valk M. enz. jaar 1823 (1)
Bienema F. Ontvanger der Directe en Indirecte Belastingen te Akkrum en Hemkes Klaas Ontvanger der Directe en
Indirecte Belastingen te Knijpe Mildam en Tjallebert enz. een handgeschreven brief met beider handtekening,
onderwerp; een schikking tussen beide enz. jaar 1816 (3)
Bienema F. ontvangt fl. 216.15 voor verponding, 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)
Bienema F. Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D.,
Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide
leden Bienema F. en Siebenga H. zijn absent gebleven Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van Vierssen
van P. O. betreffende de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van de Landstorm,
Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren enz. enz. jaar 1814 (5)
Bienema F. te Knijpe Mildem en Tjalbert staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de
hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Bienema F. te Knijpe, Mildam en Tjallebert , Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het
verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Bienema Fokke ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet
van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij
worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt
Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar
1820 ( 5- dossier 92 )
Bienema Fokke , wordt benoemd als ontvanger te Akkrum i.p.v. Haga A. P. enz. enz. jaar 1815 (3)
Bienema Fokke---- Bienema van Frans Hendrik wonende te Heerenveen zoon van wijlen de heer Bienema Fokkei in
leven lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland en van wijlen vrouwe Swart de Amelia Wiskje in leven te
Oudeschoot dat eerstgenoemde schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij de talen nederlandsch en fransch te
hebben magtig gemaakt en gedurende 1 jaar heeft gewerkt bij de Notaris Albarda te Leeuwarden maar dat hij graag
geplaatst wil worden enz. jaar 1840 (4)
Bienema Fokke 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)
Bienema Fokke Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Akkrum met als onderwerp zijn benoeming enz. jaar
1815 (2)
Bienema Fokke 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)
Bienema Fokke te Knijpe, Mildam en Tjalleberd, 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)
Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van 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)
Bienema Fokke, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Knijpe 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)
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Bienema Fokke, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Mildam 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)
Bienema Fokke, 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)
Bienema Fokke,Controle Heerenveen , 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)
Bienema gehuwd met Cats J. ---- Bonsma Henrik C. en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg J. S. T. C. , Cats
Pieter, Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G. En Haersma de weduwe alle landeigenaren onder Wirdum die wegens
onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)
Bienema Grietje ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van
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)
Bienema J. B. 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)
Bienema Petronella Adriana ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd
en vader van 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)
Bienema T. Ontvanger der Directe Belastingen te Knijpe. Onderwerp Ambtverwisseling fungerende eerstgenoemde voor
Ackrum met Bienema T. voor Knijpe enz. jaar 1816 (2)
Bienema T. Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum onderwerp een teruggaande Missive en hoezeer zonder vrugt
om eene geschikte woning voor zich en zijn huisgezin te Ackrum te vinden en dat Remkes K. Ontvanger der Directe
Belastingen te Knijpe Mildam en Tjalbert, hij heeft de gelegenheid om zich een woning aan te schaffen en dat de
voorgedragen schikking enz enz. jaar 1816 (1)
Bienema Taco 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)
Bienema Take, 522 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)
Bienema van ….? de weduwe, zij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld
te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in
gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Bienema van E. R. Mevrouw de weduwe voor zich en hare gezamelijke kinderen 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)
Bienema van E?. R.---- Boer de Klaas Hanzes wordt vermeld in een door de Klager Bienema van E?. R. bij het
Kantongeregt Heerenveen dat hij gisteren in vrijheid is gesteld jaar 1841 (3)
Bienema van Epke Roos------- Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en
vader van 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)
Bienema van Frans Hendrik wonende te Heerenveen zoon van wijlen de heer Bienema Fokkei in leven lid van de
Gedeputeerde Staten van Vriesland en van wijlen vrouwe Swart de Amelia Wiskje in leven te Oudeschoot dat
eerstgenoemde schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij de talen nederlandsch en fransch te hebben magtig
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gemaakt en gedurende 1 jaar heeft gewerkt bij de Notaris Albarda te Leeuwarden maar dat hij graag geplaatst wil worden
enz. jaar 1840 (4)
Bienema van Sjirke Roos wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de
Grietenij Rauwerdehem 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 (5)
Bienema vsan Epke Roos 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)
Bienema wed. Ulbe Hessels Breuker† zij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde
eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24
oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en
1819 enz. enz. jaar 1819 (10) hele dossier (30)
Bienema Wilhelmina ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en
vader van 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)
Bieneman F. te Knijpe, hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3)
dossier (7)
Bieneman F. te Mildam, hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3)
dossier (7)
Bieneman F. te Tjallebert, hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3)
dossier (7)
Bienfort Louis en zoon---- Ris & Valentijn, Scheepsmakelaars te Enkhuizen en gemagtigden van de Heren Louis Bienfort
en zoon te Amsterdam betreft het schip henriette gevoerd bij Kapitein Schneebeeke Jan Evert het betreft het aangebrachte
tuigage enz. van genoemd schip te Stavoren enz. met handekeningen van Ris & Valentijn en Bienfort Louis en zoon ednz.
Jaar 1823 (4)
Biening Jan Freerks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Bienings Jan Freerks 4 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)
Bienkes Meinte moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815
enz. enz. jaar 1815 (5)
Biensema? Esger 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)

Bienses Dedde 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)
Bienzes Folkert de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes
Jelles te Murmerwoude jaar 1812 (3)
Bienzes Folkert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Bier de J. B. te Marrum 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)
Bier de N. 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)
Bier Kompas Taeke A. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog
openstaande artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken
betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
BierbaumVietor N. B. te Dronrijp, Onderwerp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij het heeft over
inhouding op het tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden (bijgevoegd ook de
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schuldbekentenissen door hem ondertekend) , en ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt
verder genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (8)
Bierbrouwer---- Brouwer Rinze Hendriks, Bierbrouwer te Bergum, een handgeschreven brief met zijn handtekening,
Onderwerp; een proces verbaal en het betreft het aanhouden van een paard voor zijn stokerij en rijtuig waarvoor belasting
is verschuldigd enz. enz. Jaar 1824 (6)
Bierema Oosting Johannes---- Overveld Sjoerd Jacobus van 32 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info)
van candidaten ter voordracht voor de functie van Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz. i.p.v. Bierema
Oosting Johannes die benoemd is als rechter aldaar. Jaar 1822 (2)
Bierema 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)
Bierhaus G. G. te Warnsveld, 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)
Bierhoven Vietor Neno, ontvanger, te Dronrijp hij is Candidaat en sollicitant voor de functie van Plaatsvervanger van de
Vrederechter te Dronrijp wegens de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederechter. Jaar 1824 (4)
Bierma (Assessor te Westdongeradeel)---- Hoekstra Albert ten Broeke Grietman van Westdongeradeel ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jakles wonende te Holwert
ingeschreven in de 2e klasse is geboren in 1796 en dat Doedenga Pieter Doedes behorende tot de 4e klasse niet in het
register is ingeschreven hij is knecht en wonende bij den Assessor Bierma enz. jaar 1817 (1)
Bierma Anne, 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)
Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie, Bierma H. D. 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 Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor
de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen) ., Miedema J te St. Jacobaparochie,
Rienks K. J. te Tzummarum jaar 1918 (13)
Bierma G. te Holwerd 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)
Bierma G. te Holwerd 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)
Bierma Geert Jorrits---- Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het
Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de
Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan
onder het document jaar 1856 (3)
Bierma Gerlof J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bierma Gerlof J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bierma H. D ----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie, Bierma H. D. 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 Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen) ., Miedema J
te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum jaar 1918 (13)
Bierma H. I. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers
inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825
(7)
Bierma H. I. ---- Kleffens van N. ( Nicolaas) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente wordt voorgedragen tot het
waarnemen van de functie van Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert bij zijn afwezigheid enz.
jaar 1814 (1)
Bierma H. I. (Hessel Idses) 56 jaar voorheen schout van Holwerd thans assessor te Westdongeradeel en landbouwer onder
Holwerd, Voordracht tot kandidaat voor de post van Plaatsvervanger in het Vredegerecht te Holwert jaar 1824 (2)
Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer
te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van Brantgum enz. enz.
getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J. J. , Bosch P. D.
Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. , Braaksma Sjoerd, Popke Jacob
Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Bierma H. I. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Bierma H. I. (Hessel Idses)---- Stelwagen Dirk voorheen en thans nog waarnemend Secretaris wordt voorgedragen tot
Secretaris der Gemeente Holwert door Bierma H. I. (Hessel Idses)de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)
Bierma H. I. (Hessel Idses)en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessoren te Ternaard, Onderwerp; Schatter voor het
personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Bierma H. I. (Hessel Idses)en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) te Ternaard zij zijn als Schatters over 1824 te Ternaard
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Bierma H. I. (Hessel Idses)en Idzardi W. J. beide Schout van de Gemeente Holwert en Ternaard ondertekende een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij heden de kerkvoogden en kerkenraden van de Hervornmde
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gemeenten Hiaure en Bornwird en van Foudgum en Raard hebben opgeroepen ten einde met elkander te Delibereeren
over de agterstallige tractementen van de Heeren Predikanten enz. jaar 1814 (2)
Bierma H. I. (Hessel Idses)----Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814 door de schout van
Holwert Bierma H. J. (Hessel Idses) om met het boek te komen ten huize van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet
gekomen Klinkhamer Beerend Johannes , vertelde later dat hij het boek niet had en het bij zijn vader te Oude Bildzijl was
maar dit is ongeloofwaardig en de secretaris Stelwagen D. is gegaan naar Tasman Johannes Horlogemaker te Holwert die
het uurwerk der toren in 1811 heeft gerepareerd om van hem te vernemen wat Klinkhamer Beerend Johannes in die tijd
nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2)
Bierma H. I. (Hessel Idses)ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert
betreffende gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)
Bierma H. I. (Hessel Idses)Schout van de Gemeente Holwert--- Joha A. de controleur Alberda heeft zig samen met de
Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) ten huize van Joha A. begeven om de boeken en kohieren enz. over te dragen aan de
nieuwe ontvanger te Holwert Attema Eile, met de handtekeningen van alle vier onder het stuk, jaar 1816 (3)
Bierma H. I. (Hessel Idses)----Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Schouten van diverse Plattelands
Gemeenten een verregaande traagheid tonen bij het opsporen van Deserteurs vooral de Schout van Holwert welke
gedurende 5 weken een deserteur met name Heringa….? in zijn gemeente verder is er een nota van overnachting van de
Wachtmeester die de Deserteur ophaalt ondertekend door Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van Holwert en de
Herbergier Zwanenburg J. B. enz. jaar 1816 (4)
Bierma H. I.. (Hessel Idses) Schout van de gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat de Schoolonderwijzer Smidt Kornelis Wopkes zijne post op den 13e november heeft aanvaard enz. jaar
1815 (1)
Bierma H. J. Schout van de Gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat
door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot onderschout en het
vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids en daar Heeringa Dirk Gosses ongeveer
een jaar de vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd beschonken enz.
jaar 1815 (1)
Bierma H. J. Dijkgraaf te Ameland---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van
de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)
Bierma H. J. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep Huisman te Bornwird , Hij
ontvangt zijn request terug met als antwoord dat zij van oordeel zijn dat de aanslag waarover hij zig beklaagd wel en
Billijk is omdat als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan
moeten dragen ondertekend door de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1)
Bierma H. J. hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document
betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)
Bierma H. 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)
Bierma H. J. Hij wordt vermeld in een document van de Schout van Holwert aan de Gouveneur van Vriesland over de
Dienst van 1813 hij ontvangt geld voor geleverde diensten en wel enz. enz. voor fl. enz. jaar 1814 (2)
Bierma H. J. Luitenant Collonel Commanderende het 19e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van de Chirurgijn Major Stelwagen D. en tot Onder Adjudant Jonker
K. J. enz. jaar 1815 (1)
Bierma H. J. ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> Beistra A. R. , van beroep Meester
Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van
beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)
Bierma H. J.---- Rintjema Binne Tjerks, Vries de Wiebe Paulus en Jilderda Jan Lolkes alle ingezetenen van den Dorpe
Bornwird betreft hun request en een advies van de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) van Holwert aan de Gouverneur dat
hij vindt dat het gestelde der rekestanten Leugenachtig en Valsch is en dat er nimmer uit het enzx. Jaar 1815 (3)
Bierma Hessel Idses 56 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt te Holwert =1 i.p.v.
de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)
Bierma Hessel Idses 56 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt te Holwert = 2 i.p.v.
de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)
Bierma Hessel Idses Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de benoeming van rechtelijke ambtenaren
met 6 kolommen informatie voor Plaatsvervanger van de Vrederechter in het Kanton Holwerd, jaar 1825 (4)
Bierma Hessel Idses 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)
Bierma Hessel Idses, Kandidaat voor de post van plaatsvervanger in het vredegerecht te Holwert i.p.v. de heer Hartmans
Hartman Durks jaar 1824 (3)
Bierma Hessel Idzes Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas
Eelkes enz. jaar 1823 (2)
Bierma Hessel Idzes---- Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van
Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp, Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige
beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2)
Bierma Hessel Idzes te Westdongeradeel, 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)
Bierma Hessel Idzes, 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)
Bierma Hessel Idzes----Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van
Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp, Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige
beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2) deel2
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Bierma Hessel Jetzes, ---- Haer van der B. Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden
zijn bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe
Lieuwes, Wijnia Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van
Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van
Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben gesproken over enige verschillen der grensbepaling van
Westdongeradeel en Ferwerderadeel en wel bij het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) enz. verder staan
hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)
Bierma I. I. 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)
Bierma Ids Hessels landbouwer te Aalsum, Een bekeuring wegens het niet voldoen aan de verplichting om een steiger
enz. enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Bierma J. H. te Aalsum 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)
Bierma J. H. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Bierma J. J. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Bierma J. J. te Nieuwezijl 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)
Bierma J. te Aalsum 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)
Bierma J. te Aalsum, 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)
Bierma J. te Aalzum 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)
Bierma J. te Engwier 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)
Bierma J. te Engwierum 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)
Bierma J. te Hollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ballum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bierma J. W.---- Eenhorst Geertruida ons (de schout Bierma J. W. van Ameland) ten hand gesteld een rekest van
eerstgenoemde door de commissie van geneeskundig bestuur in Vresland dat de geexamineerde Eenhorst Geertruida
wonende te Holwerteen buitengewoon bekwaam vroedvrouw is enz. jaar 1815 (1)
Bierma Jan Jorrits---- Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het
Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de
Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan
onder het document jaar 1856 (3)
Bierma Jorrit Idzes , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)
Bierma Jorrit Idzes Brander te Holwerd 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)
Bierma Jorrit Idzes---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers
inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825
(7)
Bierma Jorrit J. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Bierma Jorrit J., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Bierma Jorrit wegens geleverde Turf en andere zaken; Staat vermeld op de staat van schulden van de gemeente Holwert
enz. jaar 1815 (1)
Bierma P. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward 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)
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Bierma P. D. ----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie, Bierma H. D. 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 Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen) ., Miedema J
te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum jaar 1918 (13)
Bierma Pieter 165 Tjerkwerd 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)
Bierma Pieter Dirks Onderwijzer te Exmorra en Allingawier hij schrijft en ondertekend een brief naar de Gouveneur van
Vriesland omdat hij minder tractement heeft ontvangen dan afgesproken enz en hij verzoekt dus ook om het hem
onbetaalde gedeelte van het tractement sind 1806 te betalen (is ingesloten een opgave en berekening van de tractementen
1806 t/m 1812 enz. jaar 1814 (6)
Bierma Pieter mer vrouw en 1 kind, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Bierma te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Bierma te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Bierma te Aalsum 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)
Bierma W. H. te Holwerd 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)
Bierma W. H. te Holwerd 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)
Bierma W. H. 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)
Bierma Watse Hessels hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek
van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei
1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Bierma Watze H. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bierma Watze Hessels Gekommitteerde 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 Dijksgerecht van de Wester Polder
onder Holwerd , jaar 1841 (6)
Bierma Watze Hessels 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)
Bierma Watze Hessels wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer
voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de
woonplaats enz. jaar 1841 (5)
Bierma Wigger, 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)
Bierman & Comp. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
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)
Bierman H. J. te Ternaard, 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)
Bierman H., 31 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)
Bierman Hendrik Lykele, 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)
Bierman Hendrik Lykele, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)
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Bierman Hendrik Ontvanger Belastingen te Hijum hij wordt vermeld in een ondertekend document van de
Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. onderwerp; een request en dat de adressant
zoo wel door zijn ordelijk gedrag enz.jaar 1841 (5)
Bierman Hendrik van beroep Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen wordt vermeld in een document Extract
uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën enz. jaar 1841 (3)
Bierman J. J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815
(3)
Bierman J. J. 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)
Bierman Philippus Gerard, 622 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)
Biermann Ferd.---- Jong de Pieter Pz. te IJlst, Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst met zijn schip
van Sneek naar Amsterdam, wat ook in een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de
Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn
ook vermeld , ook aanwezig een aanplakbiljet, het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam ten huize van Biermann
Ferd. Westerhoofd no. 8. jaar 1880 (4)
Biermann Ferd. Westerhoofd 8 te Amsterdam Hoofdkantoor Stoombootdienst Sneek Amsterdam. , jaar 1880 (5)
Bierschenk Saara ----Metz de, M. , Winkelier, Koffiehuishouder en Tapper te Leeuwarden met 2 kinderen , onderwerp
een procesverbaal, betreft een bij hem inwonende “ belastbare” vrouwlijke dienstbode en wel Bierschenk Saara dat zij
regelmatig is gesignaleerd werk doende enz. enz. enz. jaar 1841 (17)
Bierschenk Koopman, 489 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)
Biersma Auke , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den
13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat
kantoor van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Biersma Foppe Vitro staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4
en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Biersma Hend’k Riek 84 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz.
jaar 1841 (5)
Biersma Hendrik wonende te Knijpe, hij schrijft en ondertekend een brief met o.a. dat zijn broer Biersma Roelof die
alsin dienst van zijne Majesteit vrijwilligge Jager en dat hij= ( Hendrik ) sedert 12 juli 1815 den post van Commies
Griffier ad Interem bij den regtbank voor zijne broeder tot op desselfs terugkomst heeft waargenomen enz. enz. jaar 1815
(3)
Biersma Hendrik Langweer Politieagent, Jaar 1840
Biersma Hendrik thans wonende te Langweer, oud 44 jaar geboren Beneden Knijpe geeft in een door hem ondertekende
brief met eerbied te kennen aan de Gouverner dat hij in den loop van het jaar 1832 aan het Parket van Justitie van den
regtbank van Heerenveen bij den heer Mr. Kratzsch ….? is werkzaam geweest tot dat deze enz. en hij hierdoor zonder
bestaan geraakt zijnde verzoekt tot commies te worden aanesteld enz. jaar 1839 (7)
Biersma Jorrit 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)
Biersma R. te Heerenveen Onderwerp. Zijn tractement van de Griffierspost enz. enz. wordt ook in genoemd Wielandt J.
T. jaar 1816 (6)
Biersma R. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Biersma R. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer
enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Biersma R. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele
Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
Biersma R. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar
1825 (3)
Biersma R. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de
Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Biersma R. te Heerenveen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Biersma R. te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet
van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz.
jaar 1814 (5)

6018 38-B
17-01-1817

6021 252, 1-4
17-04-1817

6024 437-a
08-07-1817
6081 366
11-04-1822
6263 1069
11-11-1815

6052 785
01-11-1819
6027 718-c
14-10-1817
6052 793
05-11-1819
6015 608-a
11-10-1816
6049 548
07-08-1819
6036 493-A
13-07-1818
8356 324-18, 4
03-04-1841
5986 287-B, 2
16-04-1814
6054 34-A
12-01-1820
6057 261-A
11-04-1820
6060 494
12-07-1820
6066 53-A
22-01-1821
6069 285-B + C
10-04-1821
6072 549-C
10-07-1821
6075 771
11-10-1821
6078 35
09-01-1822
6865 10-2A
14-01-1825
6045 238
13-04-1819
6045 238
13-04-1819
6084 649
09-07-1822
6087 950
15-10-1822

6013 401-b
09-07-1816
6063 703
11-10-1820
6033 263-b
15-04-1818
6102 43-A
12-01-1824

Biersma Roelof (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke
Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het
eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld
hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)
Biersma Roelof (met handtekening) 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)
Biersma Roelof , Commis Griffier, 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)
Biersma Roelof , 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)
Biersma Roelof---- Biersma Hendrik wonende te Knijpe, hij schrijft en ondertekend een brief met o.a. dat zijn broer
Biersma Roelof die alsin dienst van zijne Majesteit vrijwilligge Jager en dat hij= ( Hendrik ) sedert 12 juli 1815 den
post van Commies Griffier ad Interem bij den regtbank voor zijne broeder tot op desselfs terugkomst heeft waargenomen
enz. enz. jaar 1815 (3)
Biersma Roelof hij is beedigd als Griffier bij het Vredegerecht te Heerenveen jaar 1819 (2)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Biersma Roelof----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen
met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen en aanmerkingen jaar 1816 (5)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof Hij staat vermeld op een document als Gerechts ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Biersma Roelof 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., Jaar 1841 (6)
Biersma Roelof hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz.
jaar 1814 (5)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Biersma Roelof te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof 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)
Biersma Roelof, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Biersma Roelof, 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)
Biersma Roelof, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818
(4)
Biersma Roelof, 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)

6047 411
21-06-1819
6030 53-a
23-01-1818
6090 42
14-01-1823
6096 609
07-07-1823
6099 1016
14-10-1823
6039 771-a
16-10-1818
6093 299
11-04-1823
6042 44-C
20-01-1819
6865 10-2-A
14-01-1825
8376 744/8
30-07-1841
8228 1315-22
09-10-1839

6051 734
11-10-1819
6843 30-C ongehuwden D.
21-05-1824
8220 1137/10
06-11-1839

6424 609
10-12-1817

6865 1-A
15-01-1825
6082 452
02-05-1822
8224 1224-17+18
02-12-1839
6084 625
02-07-1822
6081 320
01-04-1822
6861 5-A
11-12-1824
6861 6-A
11-12-1824
6839 4-A blz. 1
06-04-1824
8099 684-14
13-07-1838

6257 410-3
28-04-1815

6257 410-3
28-04-1815

Biersma Roelof, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht te Heerenveen,
met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. Goinga Jan Pieters die
afstand van deze post heeft gedaan, jaar 1819 (3)
Biersma Roelof, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Biersma Roelof, 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)
Biersma Roelof, 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)
Biersma Roelof, 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)
Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat2e 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)
Biersma Roelof, te Heerenveen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar, met
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Biersma Roelof, 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)
Bierstee Hendrik * 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)
Bierstee Hnedrik , Marinier Korps Mariniers * 20-11-1820 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 1839 (4)
Biersum Roelof is aangesteld als Griffier bij het Vredegerecht i.p.v. Goinga S. P. die benoemd is tot Notaris jaar 1819
(3)
Bierukerk? Abraham, 245 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)
Bierum Oosting Joh’s de weduwe 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 Leeuwarden no. 2, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum,
Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Bieruma Jacob Klazes 15 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel 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)
Bieruma Oosting Johannes Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de benoeming van rechtelijke
ambtenaren met 6 kolommen informatie tot President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825
(4)
Bieruma Oosting Johannes , hij is benoemd van plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden tot Rechter aldaar, enz.
jaar 1822 (2)
Bieruma Oosting ….?---- Swart Hille (Hijlle) te Kollum een stuk dat gaat over het oprichten van Duiventillen en dat hij
in bezit moet zijn van eene hoeveelheid land tevens vermeld op een apart document Cats S. Weduwe Bieruma Oosting te
Leeuwarden en wordt verzocht als voorstaand enz. jaar 1839 (5)
Bieruma Oosting J.---- Fockema N. benoemd tot Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bieruma Oosting
J. die benoemd is tot Rechter aldaar jaar 1822 (2)
Bieruma Oosting J. hij wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Wielandt T. die eervol
ontslag is verleend jaar 1822 (2)
Bieruma Oosting, Johannes---- Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post
van Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3)
Bieruma Oosting, Johannes---- Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post
van Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8)
Bieruma>> Oosting Johannes Bieruma 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
Bierwolf David, Grenadier bij de afdeeling Grenadiers * 03-09-1816 Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn
bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen
met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Bies de Dirk M. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest
enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden
van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Bies de Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest

enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden
van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
6830 18-A blz. 11 Bies Douwe te Sloten (Fr.) wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
21-01-1824 van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
3701 28-D
Bies Hendrikjen Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de
07-02-1842 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 (11)
3701 28-C
Bies Hendrikjen Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente
08-02-1839 Opsterland 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)
9191 929
Bies Jantje,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te
21-07-1920 leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van
bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de
Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat
de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen
gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij
hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor
Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook
in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
6256 338
Bies Klaas Luitjens geleverde winkelwaren, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de
21-02-1815 voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
6087 970
Bies L. K. ---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de
19-10-1822 aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K. fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R. fl. 1147,50
enz. jaar 1822 (2)
6088 1095
Bies L. K. , aannemer een certificaat van betaling van fl. 1755,- wegens 1e termijn van het herstellen van de zijtak des
19-11-1822 grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3)
6091 122
Bies L. K.---- Brandsma W. R. en Bies L. K. Aannemers een certificaat voor betaling van het 2e kwartaal betreffende
04-02-1823 reparatien enz. enz. voor de sommen van enz. enz. jaar 1823 (1)
3701 28-C
Bies Luitzen Jans , wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de
08-02-1839 termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
3701 28-D
Bies Luitzen Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van
07-02-1842 opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)
6393 134
Bies Luitzen Klazes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
28-02-1815 Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
5664 27
Bies Siebren Haulerwijk Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
21-09-1903 stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
6393 134
Biese Albert Jans Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
28-02-1815 Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
8225 1245-8a
Biesen van Catha’, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
11-20
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
07-12-1839 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)
6016 707
Biesen van der Magiel, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en
21-11-1816 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)
8211 988-3, 23
Biesma ….? te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 4
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
9921 31
Biesma Arjen Louwes Dienaar van Politie te Dragten 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)
8280 526-1, 23
Biesma H. J. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
22-05-1840 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)
8375 708-5_23a-v Biesma H. J. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
20-07-1841 V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
8285 615-2, 23,4
Biesma H. J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
19-06-1840 Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
8386 949/23
Biesma H. J. Te Lekkum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841 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)

8385 929/28
20-09-1841

Biesma Hedde---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes
en Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te
Nes en door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)
Biesma Hylke Jelles, Bakker onder Lekkum---- een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens
tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Biesma J. Den Haag Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919

6849 38-A
19-07-1824
9188 570
15-05-1919
8375 708-5_23a-v Biesma J. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
20-07-1841 (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
8285 615-2, 23,2
Biesma J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
19-06-1840 Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
6626 487 blz. 8
Biesma Sietze Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
07-04-1814 Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag
der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
9184 442
Biesma Sytse Rinze te Schoonhoven----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te
10-04-1917 Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)
9181 1413
Biessum van Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-08-1915 Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
6047 379
Biestenbos F. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
03-06-1819 betalen in het jaar 1819 (3)
6643 753, 6
Biesterbos Anthoon staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
kolommen
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz.
11-09-1815 jaar 1815 (5) dossier (9)
6668 380 blz. 6
Biesterbosch A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
04-10- 1817 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)
6273 803-7
Biesterbosch Anthony Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20) betalen
17-09-1816 voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)
8201 785/9
Bieze F. F. Kapitein is met zijn schip de Herstelling op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Holland, staat vermeld op
Bladzijde 4
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
07-05-1839 haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
8223 1199/11
Bieze F. F. Oosterdok Asd. Kapitein op de Heutelling, jaar 1839
23-11-1839
8315 1231/13
Bieze Harm H. Amsterdam Schipper op de Elsina, Jaar 1840
14-12-1840
6838 7-A bijl. 2
Bieze v.d. Machiel, 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door
Huis Justitie hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823
26-03-1824 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (48)
8211 988-3, 34
Biezema H. B. de weduwe te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
26-09-1839 augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
8375 708-5_9
Biezeman H. B. de weduwe te Sappemeer staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof)
20-07-1841 namens Burgemeester en Wethouders van Dockum en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn
ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
8386 949/21
Biezeman H. B. de weduwe te Sappemeer Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten
20-09-1841 van wijn 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),
6028 810
Biezen van der Migchiel Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van
13-11-1817 gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
6838 7-A bijl. 1
Biezen v.d. Machiel, 28 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
Correctie
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
26-03-1824 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)
5997 307
Biezen van de Machiel is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven
31-03-1815 kleederen en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar
1815 (7) (1) gevangenen nummer 168
6005 938 blz. 4v
Biezen van der Machiel Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde
30-11-1815 kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
6718 254 en 260
Bigault ,Nicolas Joseph de., te Parijs verzoekt om een afschrift van zijn geboorteakte met als bijlage genoemde akte met
00-00-1823 vermelding ouders. Aanvraag, Jaar 1823 (3)
6680 418 blz. 8
Biggel P. te Arlon Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
07-10-1818 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)

6418 255-A
00-05-1817

6087 962
18-10-1822

6628 825 blz. 3
23-05-1814

6840 36-A
blz. 46
22-04-1824

8308 1070-8
408-450
28-10-1840

9182 605
05-04-1916
6262 978-2
13-10-1815
8199 729/5, 290
Bladzijde 5v
17-07-1839
8210 958/2 211
Bladzijde 9
17-09-1839
6840 36-A
blz. 46
22-04-1824

8386 949/40
20-09-1841
8280 526-1, 40,2
22-05-1840

8370 602/8
21-06-1841
6021 256 brief
na no. 21
12-04-1817

6245 399-5/v
10-05-1814
6257 410-8
28-04-1815

6639 418
01-05-1815

6285 1247-38
18-12-1817

Biggelaar Arie 49 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)
Bigot Jonkheer C.---- Tresling N. oud 68 jaar wonende t/o de Fransche Kerk in Leeuwarden, Hij heeft in het jaar 1785
de ouders van de koning mogen ontmoeten in Leeuwarden en hen 3 bloemstukken met waterverf op perkament getekend
aangeboden welke stukken naar het Loo zijn vervoerd, en in 1794 heeft de koning samen met Bigot Jonkheer C.
ontmoet en zijn huisvrouw heeft door wijlen Hambroeck Jonkheer W. van, een fraaie zilveren theepot enz. enz. hij
tijdens de Franse tijd geen verklaring wilde tekenen enz. hij verzoekt aldus om een pensioen enz. enz. jaar 1822 (4)
Bij de Age 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)
Bij de Hendrik Kuiper van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens,
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en
Ydaard (53)
Bij de Weg P. M. te Cornwerd 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)
Bij Gerben van der, 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)
Bij v.d. Bastiaan hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire
schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Bij v.d. J. H. te Baard 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)
Bij v.d. J. T. te Hiaure 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)
Bij v.d. Jochem Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens,
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en
Ydaard (53)
Bij v.d. P. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en
Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bij v.d. P. 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)
Bij v.d. Th. Joh. , Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)
Bij van de Johannes Thomas.------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert
jaren schoolonderwijzer is geweest maar in juli 1816 is overleden en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is,
en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van
Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers, Boeles Jan Jans,
Zijlstra Jasper Pijters, Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen? D. G. , Bij van de Johannes Thomas
jaar 1817 (2)
Bij van der Badstiaan Tjeerds, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders
Hoekstra te Akkerwoude jaar 1812 (2)
Bij van der Bastiaan, 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)
Bij van der F.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de
Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement
der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande
uit de Ingezetenen der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer
Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T.,
Sluiterman A. H. en Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente
Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind
Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Bij van der Freerk P. , 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)

8225 1253-13, 4
10-12-1839
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Bij van der Hendrik Jochums te Baarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
42
Bij van der Jelle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-01-1915 Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (2)
729/5, 290
Bij van der Jochem U?. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladz. 33-v Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
17-07-1839 enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
8-A
Bij van der Johannes---- Waardt van Johannes Onderwijzer te Oostrum en zoor zijn overlijden op 15-12-1824 is zijn post
20-01-1825 vacant geworden en Bij van der Johannes neemt daar waar als Onderwijzer enz. enz. jaar 1825 (2)
420
Bij van der Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-03-1915 Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar1915
(3)
1114
Bij van der Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
07-08-1918 provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
7
Bij van der Luitje Luitjes Akkerwoude Schipper op het Veer, jaar 1878 vermeld in een document Staat houdende opgave
07-11-1878 van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier
(8)
Deel 2, 20
Bij van der Luitje Luitjes te Akkerwoude Beurt en Veerdienst van Akkerwoude naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in
31-10-1866 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. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie
23-04-1762)
410-8
Bij van der Marten, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
28-04-1815 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)
693/1 - 6
Bij van der Pieter Sjoerds te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien der straat voor zijn huis door vorst glad
15-07-1841 geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
264
Bij van der Wiebe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-02-1915 Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1915 (3)
1016
Bijaard J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te
21-06-1879 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)
1016
Bijaard K. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te
21-06-1879 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)
609
Bijaard Tjepke T. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
10-12-1817 staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
9-A
Bijdeweg Poppe M. een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het niet aangeven
04-11-1824 voor de belasting van een paard jaar 1824 (3)
246
Bije de ….?, hij wordt genoemd in een ambtelijk stuk omdat hij verlangde dat de bij de invulling van de vorige staten
30-03-1821 enz. de bedelde staat (= aanwezig) betreft Getal van Getalswijze opgave der gevangenen die zich in het Huis van Arrest
& Justitie en Correctie & Detentie op den 1e maart 1821 bevinden (3
333
Bije de P. J. hij is namens de commissie van de Noord Nederlandsche Provincie wegens de toestand in de gevangenis te
25-04-1821 Leeuwarden benoemd maar zijn wij niet in staat om aan dit verlangen van de heer Bije te voldoen daar wij moeten
betuigen als gene bouwkundige enz. jaar 1821 (3)
72
Bije de P. J. vice president van de raad van administratien over de burgelijke en militaire gevangenissen betrfet de kosten
21-01-1823 van afbraak van het mannen hospitaal en en het stenen schavot enz. enz. Jaar 1823 (6)
87
Bije P. J. Staatssecretaris Onderwerp: de burgelijke en militaire gevangenissen onderwerp de uitbreiding van het gesticht
27-01-1823 met een uitvoerig rapport, jaar 1823 (7)
1024/4
Bijerinck J. A. wordt vermeld in een document, de Agenda van de vergadering der Provinciale Commissie van Onderwijs
07-10-1839 in Friesland ondertekend door de Secretaris Amersfoortz H., ook wordt vermeld Biben A. als schrijver van een boek de
Heer van Meerwijk en zijne zonen of het verderfelijke van Sterke Dranken enz. jaar 1839 (5)
30-C
Bijgel Jan, 265 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
gehuwden D uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de
21-05-1824 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)
1262,
Bijkeles Uilke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
2e blz. van
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met
kolommen
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
175-1+4-5
Bijker Barteles Pieters staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
09-04-1816 Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly
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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)
Bijker Binne Binnes te Siegerswold wordt vermeld op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie Veulens met
de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs enz. jaar 1840 (7)
Bijker Binnes Bijker, Handgeschreven brief met Handtekening van Binne Binnes Bijker Landbouwer te Siegerswold,
Jaar 1840
Bijker de Binne de weduwe te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No.
16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe
Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Bijker Ekke Met signalement Veldwachter te Tjalleberd, jaar 1915
Bijker Ekke Reins Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Bijker Ekke Tjalleberd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

Bijker J. R. en Noordwal Philip te Gorredijk ten verzoeke van hen welke opposanten gesteld hebben tegen het arrest en
dwangbevel tegends denzelve uitgevaardigd en een dagvaarding voor het Vredegergt Canton Beetsterzwaag te
verschijnen enz. jaar 1825 (9)
09-04-1825 Bijker J. R.---- Noordwal Philip en Bijker J. R. Onderwerp: invordering van het door hun verschuldigde voor de
13-B
vernieuwing der straat te Gorredijk en dat de door de regter verleende uitstel van 5 weken nu is afgelopen enz. jaar 1825
(3)
10
Bijker Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
03-01-1918 Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (6)
1189 lijst 1
Bijker Lambert Jannis staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
26-09-1814 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)
1017B, 5
Bijker Rinke Abels staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
22-08-1814 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)
1017A, 5
Bijker Rinke Abels wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
22-08-1814 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)
1017B, 2
Bijker Thomas Jacobs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814 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)
1017A, 2
Bijker Thomas Jacobs wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814 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)
11-02-1825 Bijker Thomas Jacobs, Landbouwer te Noordwolde, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens
10-A en Bijl. aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (18)
8
372 blz. 2
Bijker Tjibbe Jacobs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
09-08-1816 vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J.
F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige
leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar
1816 (4) dossier (11)
1645
Bijker Wietze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
03-09-1915 Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
1413
Bijkerk Albert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-08-1915 Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
377
Bijkerk C. H. , Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk wat gaat over getuigenissen en
13-04-1822 gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)
948-2
Bijkerk Corn. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor
11-10-1827 vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827
(3) totale dossier (9)
7-A bijl. 2
Bijkerk Corn’s, 36 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Mannen
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
8350 184-11, 9
19-02-1841

6840 36-A
blz. 48
22-04-1824

6282 737-10
07-07-1817

6631 1189 lijst 1
26-09-1814

6833 14-A, 7
12-02-1824

6631 1189 lijst 1
26-09-1814

6838 7-A bijl. 1
Mannen
Crimineel
26-03-1824
6631 1189 lijst 2
26-09-1814

6253 28 blz.3
04-01-1815
9185 1612
05-12-1917
6251 1092
09-11-1814
6631 1114
7e blz. van
kolommen
15-09-1814
9180 42
07-01-1915
4894 2306
27-06-1899

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (48)
Bijkerk Geert Jacons 26 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)
Bijkerk Jacob 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)
Bijkerk Jacob G., Boer te Oosterwierum met (30 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)
Bijkerk Jan Lourens 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)
Bijkerk K. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van
o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar
van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Bijkerk Karste 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)
Bijkerk kornelis H., 60 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)
Bijkerk Pieter Arends 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)
Bijkerk Rein Jelles, 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)
Bijkerk Sieger, 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)
Bijkersma A. voor Schoenmaken ten dienste van Murks Namke enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de
In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats
gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16
Bijkersma Doede 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)
Bijkersma Durk, 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)
Bijkersma P. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is?
En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de
Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om

8386 949/42
20-09-1841
8197 705-13
11-07-1839

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)
Bijkersma T. te IJsbrechtum 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)
Bijkersma Tjitske---- Haas de Simon Harmens moet zig melden behoorlijk gekleed en bewapend bij het
Gouvernementshuis maelden maar de vroedmeester heeft hedenmorgen afgegeven een verklaring (= aanwezig) van de
Vroedmeester Risselada R. dat zijn huisvrouw Bijkersma Tjitske zich in de zevenda maand van haren zwangerschap
bevind enz. jaar 1839 (4)
Bijkman Hendrik 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)
Bijl ….? van beroep Voetbode (Postloper) te Leeuwarden het betreft zijn declaratie jaar 1840 (4)

6385 82
19-07-1814
8257 69/9
20-01-1840
6843 30-C
Bijl Bart, 154 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
gehuwden D uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de
21-05-1824 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)
8280 517-11,
Bijl D. S. te Oldelamer wordt vermeld als schatter in de Gemeente Wolvega in een document genaamd: In voldoening aan
34-35, 37
Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij
19-05-1840 opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn
gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
6078 95-34
Bijl Dirk Steffens Eigenerfde te Oldelamer, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
25-01-1822 plaats ontvang Sonnega enz. enz. jaar 1822 (4)
6100 1215-31
Bijl Dirk Steffens Eigenerfde te Oldelamer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
29-11-1823 Sonnega in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland.
(48)
6089 1194
Bijl Dirk Steffens Eigenerfde te Oldetrijne Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
blz. 31+ 32
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
23-12-1822
8364 489-6
Bijl Dirk Steffens staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
1+18-20
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
18-05-1841 voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (4)
8381 841/10-E
Bijl Doeye Jans , Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van
26-08-1841 soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
9186 146
Bijl Egbert, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
06-02-1918 griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
6833 27-A, 2
Bijl H. S. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
06-02-1824 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
6830 7-A
Bijl Hans Steffens in leven gehuwd met Jochems Antje te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur
20-01-1824 van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz.
jaar 1824 (8)
6383 81
Bijl Harmen te Tzummarum, 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)
3576 61-a
Bijl Harmen van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer
14-10-1828 naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland
enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19
handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
9921 22
Bijl J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
20-10-1882 Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
9182 285/9
Bijl Jacob Dokkum PolitiedienaarMet Signalement, jaar 1916
07-02-1916
8214 1026/1-17a
Bijl Klaas Folkerts Schipper te Groningen, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de
07-10-1839 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)
5673 114
Bijl L. te Dordrecht Eigenaar en kapitein van de Sleepboot “de Wacht no. 2” een verzoek om direct te mogen doorvaren
13-09-1900 van Lemmer Frisland in enz. enz. een correspondentie daarover tevens wat gedrukte stukken enz Jaar 1900 (9)
8280 526-3, 2
Bijl Sibbele Dirks te Weststellingwerf staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene
21-05-1840 paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen,
overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen info enz. jaar 1840 (4)
9187 1475
Bijl v.d. J. gehuwd met Nogt Lisette, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
05-10-1918 provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
6631 1114
Bijl van der ….? Alefszoon staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
7e blz. van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen
kolommen
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
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Bijl van der Alef 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)
Bijl van der Brant Burum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Bijl van der Brant Met signalement Politiedienaar Kollumerland, jaar 1915 (3)

Bijl van der D. Politiebeambte te Kollum 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)
Bijl van der Geert Jacobs, Mr. Slager, Huis 64, 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 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)
47-48-49
Bijl van der Johannes Willems---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum,
09-02-1814 geeft in een handgeschreven brief (Request) gehoorzaam te kennen dat zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de
oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt
de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der
Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz.
verder aanwezig een geschreven verklaring ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten
van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)
756
Bijl van der Sijbold, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
03-05-1916 griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming,
jaar 1916 (4)
47-48-49
Bijl van der Willem Constants---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum,
09-02-1814 geeft in een handgeschreven brief (Request) gehoorzaam te kennen dat zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de
oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt
de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der
Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz.
verder aanwezig een geschreven verklaring ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten
van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)
125+d,1v
Bijl van der Y. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 –
16-02-1814 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
125 + a, 6
Bijl van der Y. Boekhouder te Sneek, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den
16-02-1814 jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
255-A
Bijl Vergulde van de Teunis 175 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
00-05-1817 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)
413
Bijl W. G. hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer
16-07-1822 Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd maar
dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz.
tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs dat de onderwijzer
Calsbeek ….? Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816 de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het
onderwijs daar geheel enz. enz. enz. jaar 1822 (7)
158-6, 9
Bijl Wilhelmus Willems, Dockum, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
14-02-1837 voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (3)
932/8
Bijlaard van den J. L. te Leeuwarden, hij wil een betalingvan fl. 10 ontvangen van de commies Breebaard A. S. enz.
20-09-1841 enz. jaar 1841 (4)
171-8
Bijlaard (vrouw van) zij ondertekend een request dat haar man een reeks van jaren in Koninklijken dienst bij den Rijdende
19-02-1841 Artillerie heeft gediend en ongelukkiglijk blind is geworden door twee vriesche schutters en zijn kleine pensioen niet enz.
jaar 1841 (7)
248-C 1e bat Bijlaard van den Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant
11e blz.
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative
Nom. Staat
Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e
09-06-1817 december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
30-C
Bijlaart van den Johannes, 477 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
209
Bijlama Aant M. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
01-05-1816 Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend
door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de
Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo
Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d.
B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van
Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis
Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J.
en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert,
Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
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Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker
Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Bijlama Meintje te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er
verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Bijland Graaf van H. te Zoeterwoude gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot
“Albatros” enz. enz. (vergunning Oranje) Jaar 1911 (1)
Bijland Halt van F. S. Vice Admiraal 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)
Bijland van---- Rendorp Kapitein bij den Staf van den Gen. Majoor van Bijland 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)
Bijlandt van, Genl Mafoor2e Divisie Generaale Staf 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)
Bijlard van den Jacob’s 735 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)
Bijlema D. C. te Baard 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)
Bijlenga Cornelis Andries Sneek Schipper, jaar 1822
Bijleveld L. Leeuwarden Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Bijlevelt v. G. J. Inspecteur van Politie te Franeker 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)
Bijliam Andries Pieters 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)
Bijliam Klas Wiebes Houtbaas te Knijpe koper van het 11 e perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een
geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30
november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop
gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben
Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit
voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 92 )
Bijlinga Andries en Meulen van der Johannes Hanzes en Martens Gosse alle Schippers woonachtig op het Vliet bij
Leeuwarden ieder ene somma van vijf en zestig caroli guldens wegens Transport van militaire bagage en Hospitaal van
Leeuwarden tot Leijden enz. enz. jaar 1814 (1)
Bijlinga Cornelis Andries, Meulen van der Johannes Hanses en Martens Gosse Schippers van beroep alle wonende op het
Vliet hebben een request ingestuurd en ontvangen hier het antwoord betreffende een rekening van ieder 165 gulden en dit
zal direct aan hen betaald worden enz. jaar 1814 (1)
Bijlsma Klaas Berends te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en
Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Bijlsma Manus Eelkes (Eeukes) 82 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)
Bijlsma P. J. Franeker aan de Zuiderkade Aangifte voor vrachten Stad Franeker III, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918
Bijlsma S. J., Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer, Vlas de J. F. Boer, Enga S. F. Schipper Koopman, Enga G. F.
Winkelier, Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder, Bijlsma S. J., Bos Berend, Ypma Yepe Tjallings alle
arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van
voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en
dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)
Bijlsma Wilem Tzummarum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Bijlsma ….? van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Bijlsma A. A. te Leeuwarden wordt vermeld op een Staat van Mutatien in het Personeel van het Couvernement
overgenomen Bedelaars, Colonisten over de maand juli 1839 van Vriesland enz. jaar 1839 (4)
Bijlsma Aaltje T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie ,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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Bijlsma Antje M., 207 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)
Bijlsma Antje M., 5 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)
Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum d.v. Marten Martens Bijlsma en van Zwaantje Scheltes wonende te
Lemmer, die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden en daar een kind bij zich heeft en wel Femmetje Klazes
Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te Lemmer mede alhier
gedetineerd enz. (1) jaar 1818
Bijlsma Antje 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)
Bijlsma Arjaan Jans staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van
de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Bijlsma Ate Ates, een Geneeskundige verklaring afgegeven te Groningen jaar 1841 (2)
Bijlsma Ate Baukes, 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 1831 (4)
Bijlsma B. H. Rundvleesch 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)
Bijlsma B. H. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens
wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en
Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)
Bijlsma B. H. 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)
Bijlsma B. M. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Bijlsma B. P. 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)
Bijlsma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes 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)
Bijlsma Bauke Kl? 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)
Bijlsma Bauke Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bijlsma Bote Meinderts 49 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Bijlsma C. P. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Bijlsma Cornelis Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen
van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Bijlsma Cornely Dirk te Rauwerd hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat
aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli
1811 en op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info
zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)
Bijlsma D. T. te Wommels 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
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grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
966/7 en
Bijlsma D. T. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 9
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839 achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
988-3, 7
Bijlsma D. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 2
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839 aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
526-1, 18
Bijlsma de weduwe te Cubaard Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een
22-05-1840 document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
708-5_18
Bijlsma de weduwe te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van
20-07-1841 I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
949/18
Bijlsma de weduwe te Kubaard, Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
20-09-1841 sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
A-23,7-13
Bijlsma Dirk Doekes, 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 (16)
23-A,7 - 10 Bijlsma Dirk Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835 Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
255-BB
Bijlsma Dirk Idze er stond eerst Bielsma maar dat is veranderd 214 Vrouwebuurt Kanton Hallum is zijn volgnummer en
01-06-1817 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)
23-C, 1-8
Bijlsma Doeke F. , wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen
09-02-1839 van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
A-23,7-13
Bijlsma Doeke Isaacs, 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 (16)
23-A,7 - 10 Bijlsma Doeke Isaacs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835 Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
23-C
Bijlsma Doeke Isaacs, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente
nrs. 1 - 7
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
04-02-1837 Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
142
Bijlsma Doeke Izaaks te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
06-07-1814 Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
1112-3
Bijlsma Douwe Freerks---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans
10-11-1840 wonende aan de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel verzoekt in een door hem
ondertekende brief een certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem
Verklaren Ritsma Jan Cornelis Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe
Freerks de laatste drie Guadinier te Cornjum verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis
overleden en Pieters IJnske werkvrouw dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders,
tevens een certificaat van onvermogen ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide
Veldwachter enz. jaar 1840 (8)
191-20
Bijlsma E. , 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)
36-A
Bijlsma E. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
blz. 12
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824 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)
279-C
Bijlsma Eelke Sjoerds komt voor in een Misisve van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en
09-04-1821 kwitantie enz. jaar 1821 (1)
737-3
Bijlsma Eelse S., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
07-07-1817 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)
11-02-1825 Bijlsma Elias te Harlingen, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen
10-A en Bijl. op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (13)
6
529-6
Bijlsma F. Fongers ontvangt betaling wegens het maken van wegwijzers en komt voor in een document Observatien van
19-05-1817 den Onderprefect van het Arrondisement Sneek op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817
(4) dossier (9)
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Bijlsma F. G. 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)
Bijlsma F. W. kantoorbediende te Oldeboorn, voor 14 dagen beheerder der kantoorzaken van de ontvanger aldaar jaar
1841 (3)
Bijlsma Feike J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Bijlsma Feike te Woudsend; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Bijlsma Feike, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Bijlsma Feike, 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)
Bijlsma Folkertje W., 241 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)
Bijlsma Folkertje W., 31 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)
Bijlsma Frederik, 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
Bijlsma G. E. nr. 120 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Bijlsma G. F. 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)
Bijlsma G. 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)
Bijlsma Gaauwe, 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)
Bijlsma Geertje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar
de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (8)
Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar
1834 (10)
Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst 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 (8)
Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835
(6)
Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Bijlsma Gerrit W., 126 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)
Bijlsma Gerrit W., 76 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)
Bijlsma Gerrit Willems, Schippersknecht, Huis 133, 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 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)
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Bijlsma Grietje kind van Bijlma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes 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)
Bijlsma H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bijlsma H. S. Arbeidster 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)
Bijlsma Harmen D., 157 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)
Bijlsma Harmen D., 272 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)
Bijlsma Harmen Martens 179 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)
Bijlsma Harmen naar Engeland, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1889 (2)
Bijlsma Harmen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Bijlsma Hedman Annes---- Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag
Wagenmaker , een handgeschreven brief met hun handtekeningen een request Onderwerp: zij hebben gekocht een
grofsmederij en een huizinge grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking
dat bij het kadaster het door hen gekochte op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn
handtekening enz. enz. jaar 1841 (3)
Bijlsma Hendrik Dirks, hij is uitgeschreven i.v.m. zijn overlijden uit het burgelijk pensioenregister no. 57 ten bedrage van
fl. 114 per jaar enz. jaar 1819 (1)
Bijlsma Hendrik Jans te Beetsterzwaag, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
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Bijlsma Hendrik, 233 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
6383 65
Bijlsma Hotze T. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat
02-04-1814 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
6418 255-B
Bijlsma IJpe 486 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
01-06-1817 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)
8375 712-5
Bijlsma J. J. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
21-07-1841 van Vriesland betreffende dat voornoemde wees die nog niet van verlof in het gesticht van de Gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid zijn teruggekeerd jaar 1841 (2)
8361 432-26
Bijlsma J. W. Kantoorbediende, de Arrondissements Inspecteur gaat voor 14 dagen met verlof en wil de werkzaamheden
03-05-1841 op kantoor door voornoemde laten waarnemen enz. jaar 1841 (3)
8218 1099/3
Bijlsma J., 35 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie
26-10-1839 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)
6385 139
Bijlsma Jacob Feytes te Oosterend hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
06-07-1814 den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
6411 368
Bijlsma Jacob Fourier hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
05-11-1861 Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer
Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
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Bijlsma Jacob Gerrits---- Dirks Fodde de weduwe, er wordt beslag gelegd op de goederen van haar door Baunach J.
Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document
ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier, jaar 1818 (4)
Bijlsma Jacob Gerrits---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan
aan de betaling van de belastingen en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma
Jacob Gerrits tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Bijlsma Jacob Gerrits---- Hillebrands Tamme, er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J.
Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document
ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier, jaar 1818 (4)
Bijlsma Jacob Gerrits te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Bijlsma Jacob Gerrits---- Wijngaarden Cornelis A. , er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J.
Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document
ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier, jaar 1818 (4)
Bijlsma Jacob Gerrits, benoemd als Waagmeester te Hindelopen i.p.v. Zwart Douwe Ottes te Hindelopen jaar 1816 (2)
Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand 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)
Bijlsma Jacob Lijkles 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)
Bijlsma Jacob Onderwerp: hij is niet benoemd als Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7)
Bijlsma Jacob Sipkes is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz.
enz. ---- Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼ pondematen land dit wordt verkocht, en jaar 1823 (6)
Bijlsma Jacob Sipkes, 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)
Bijlsma Jacob wegens geleverde verversingen enz. aan de wacht te Midlum, 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)
Bijlsma Jacobus te Muntjezijl (Munnekezijl) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840
(8)
Bijlsma Jakob Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Bijlsma Jan Kornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer
niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Bijlsma Jan Kornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Bijlsma Jan Kornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Bijlsma Jan P. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de
Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Bijlsma Jan S., Timmerman te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Bijlsma 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)
Bijlsma Jantje kind van Bijlma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes 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)
Bijlsma Jarig H., Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de
Gedeputeerde Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn
ontwaar geworden eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort
enz. enz.de ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W.,
Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
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Bijlsma Jelle S. Grouw Idaarderadeel Visser 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)
Bijlsma Jelle S. Timmerknecht 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)
Bijlsma Jentje Eeltjes ---- , Onderwerp: zij worden genoemd als leden enz. ene quotisatie tot vinding van den achterstand
der Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot vinding van den achterstand voor Bloemsma Binne Jans
Schoolonderwijzer enz. en tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt gelast om als Veldwachter de genoemde leden te
inviteren in naam van de Gouveneur de op hun verleende commissen ten uitvoer te brengen binnen acht dagen enz. enz.
jaar 1815 (5)
Bijlsma Jentje Eeltjes ---- Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard
en dat hij wordt beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast
om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz.
tevens genoemd Wiglama Atte Klazes, benevens een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de
Cornelis Jans ook genoemd de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens
9 uur daar aanwezig te zijn, ook genoemd Jong de R. T. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze
documenten. Er zijn veel problemen rond deze leverantie enz. jaar 1814 (10)
Bijlsma Jentje Eeltjes Veldwachter een brief door hem geschreven en getekend , Onderwerp: Bloemsma Binne Jans
Schoolonderwijzer te Oude Bildtzijl en dat Tanja Jarig Piers geen kinderen had dus ook niet enz. enz. jaar 1815 (1)
dossier (5)
Bijlsma Jentje Eeltjes, Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L. gevolge van uw aanschrijving wegens het
vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste
geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz. dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en
vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen ondertekend als Rijnts R. T.
als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz. aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep
Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn
op de plaats van Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete
Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob van beroep
Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar en een verklaring van Kas Hendrik Johannes van
beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach Beerent Cornelis oud 20 jaren van beroep Schipper ,
een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske
huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes wordt
genoemd en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)
Bijlsma Jochum te Lollum 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)
Bijlsma Jogchum Sippes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Bijlsma Johannes Agent van Politie 2e klasse te Bolsward 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)
Bijlsma Johannes Hend’k 539 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)
Bijlsma Johannes Hendrik 539 Rottevalle is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 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)
Bijlsma Johannes Scheepstimmerman van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens,
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en
Ydaard (53)
Bijlsma Johannes Schipjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van
het 18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839
(5) dossier (13)
Bijlsma Juliana Jacobs 12-06-1830 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Bijlsma K. E. 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)
Bijlsma K. S. 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)

9725 Deel 2
Blz. 139
00-00-1894
6282 737-4
07-07-1817

6626 487 blz. 15
07-04-1814

6830 18-A blz. 42
21-01-1824

6830 18-A blz. 42
21-01-1824

8225 1253-13, 21
10-12-1839

6385 139
06-07-1814
6282 737-3
07-07-1817

3701 1-C
blz. 3
01-03-1839
3701 23-C
nrs. 1-8
09-02-1839
3699 A-23,7-13
15-02-1834
3700 23-A,7 - 10
05-02-1835
3700 23-C
nrs. 1 - 7
04-02-1837
3698 B-25
16-02-1832
6281 583- 96
05-06-1817
9921 22
20-10-1882
9134 1189+1233
29-08-1883
6406 175-1+6-7
09-04-1816

6277 30-13
09-01-1817

8364 482-1
17-05-1841
3701 6-D
03-02-1842
6679 398
00-00-1818

Bijlsma Katrinus, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Bijlsma Keimpe D., Verwer en Glazemaker 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)
Bijlsma Keimpe Jacobs wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de
aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde
belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bijlsma Klaas B. 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)
Bijlsma Klaas G. 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)
Bijlsma Klaas Jacobus te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Bijlsma Klaas Piers te Berlicum 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)
Bijlsma Klaas S., 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)
Bijlsma Klaaske Doekes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Bijlsma Klaaske Doekes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Bijlsma Klaaske Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (16)
Bijlsma Klaaske Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Bijlsma Klaaske Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Bijlsma Klaaske Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Bijlsma Kobus Hendriks, Kastelein,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Bijlsma L., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Bijlsma Liekele 27 jaar * Harkema Opeinde, hij staat op een lijst tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente
Achtkarspelen enz. enz. jaar 1883 (6)
Bijlsma Lieuwe 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)
Bijlsma Lolke Douwes 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)
Bijlsma M. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz.
jaar 1841 (2)
Bijlsma Marten Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de
termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Bijlsma Marten Martens,
Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum d.v. Marten Martens Bijlsma en van
Zwaantje Scheltes wonende te Lemmer, die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden en daar een kind bij zich heeft en
wel Femmetje Klazes Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te
Lemmer mede alhier gedetineerd enz. (1) jaar 1818
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Bijlsma Marten te Grouw, Beurt en Veerdienst van Grouw naar Heerenveen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Bijlsma Merten Scheltes---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Bijlsma Merten
Scheltes voor de Landmilitie uitgetrokken is enz. jaar 1816 (1)
Bijlsma Michiel te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er
verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Bijlsma Nicolaas wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten
van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Bijlsma O. J. Wartena Scheeps-Timmerman, jaar 1837

Bijlsma O. J. wonende in wijk I. 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)
Bijlsma Okka Ates, 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 1831 (4)
Bijlsma Otte Alberts---- Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) Grietman van Aengwirden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Bijlsma Otte Alberts is
aan de natuurlijke kinderziekte op 18 nov. 1817 in deze Grietenij overleden jaar 1817 (2)
Bijlsma P. J. , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Stad Franeker II“ gebruik te mogen maken van
de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de
maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Bijlsma P. J. , een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Stad Franeker III“ gebruik te mogen maken van
de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de
maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Bijlsma P. J. Directeur van de Franeker Stoomboot-Maatschappij kantoor aan de Zuiderkade melden in een advertentie
en folder dat een geregelde dienst tussen Franeker en Harlingen in verbinding met omliggende dorpen enz. enz. ook naar
de Zaanstreek en Amsterdam ingaande 22 Februari 1904 met Wierdsma A., Kapitein van het Schip “Stad Franeker III”
met vermelding in de advertentie en folder van de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)
Bijlsma P. R. te Dedgum 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)
Bijlsma Pauluds, 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)
Bijlsma Paulus R. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Bijlsma PaulusR. 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)
Bijlsma Piebe Siemons 398 Bergum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bijlsma Pieke Simons 15 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Bijlsma Pieter Harmens de weduwe , c.a. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1848 (3) dossier (8)
Bijlsma Pieter Harmens de weduwe , c.a. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1852 (3) dossier (8)
Bijlsma Pieter, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Bijlsma R. J. te Gaast 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
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zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Bijlsma R. P. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
Bijlsma Rein Paulus, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter
bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van
Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)
Bijlsma Rienk Michiels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Bijlsma Rinse C. te Baard 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)
Bijlsma Rintje Tjeerds---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen
en wonende te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl
met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp
Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen
van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Bijlsma Romke Gooites te Workum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bijlsma Romke Joostes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 3e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Bijlsma S. J. Mr. Timmerman te Dronrijp, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het
huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)
Bijlsma S. J. te Hennaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bijlsma S. K. Arbeider 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)
Bijlsma S. M. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Bijlsma Sake A. Timmerman verhuurder en Bos v.d. Geert Ebes 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)
Bijlsma Sake Annes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en
naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Bijlsma Sietze Franzes---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief
met zijn handtekening, hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze
Franzes, Jong de Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes
gebouwd en dat genoemde bewoner huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door
de schatter Lieuwes Murk Lieuwes opgelegd, jaar 1824 (5)
Bijlsma Sije Martens te Lemsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bijlsma Sipke Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Bijlsma Sippe Jochums, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Bijlsma Sjoerd te Lollum 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)
Bijlsma Sybe M. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Bijlsma Sybe Martens, 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)
Bijlsma Sye Martens 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)
Bijlsma T. G. de weduwe te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
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Bijlsma T. G. te Cubaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Bijlsma T. K. te Wommels 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)
Bijlsma T. staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement
van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout
van Tjerkwerd de heer Oneides C., Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers
Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds
IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Bijlsma T. Z. wonende in wijk G. 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)
Bijlsma Thitze Thomas, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Bijlsma Thomas W. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de
staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Bijlsma Thomas W.,te Oldeboorn, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als
onderwerp Gebouwde Eigendommen, jaar 1814 (3)
Bijlsma Thomas, 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 1869 (2)
Bijlsma Thomas, 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 1871 (2)
Bijlsma Thomas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Bijlsma Thomas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Bijlsma Thomas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Bijlsma Thomas, 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)
Bijlsma Tjepke Geerts en Schilder Rinske Johannes echtlieden te Engwierum staat vermeld in een document van te
betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Bijlsma Tjirger J. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J.
F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige
leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar
1816 (4) dossier (11)
Bijlsma Tjirger Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot
vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst
met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar
1815 (4) complete lijsten (7)
Bijlsma Tjitze Thomas te Oldeboorn ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
(compleet 3)
Bijlsma Tomas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)
Bijlsma Voldo(v?) te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Bijlsma W. F. ---- Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de
Metzel en Timmerwerken behorende tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 181 9 voor een somma
van fl. 4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y. H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het
Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal door Nauta S. te Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een
somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819
(3)
Bijlsma W. H. , Rundvlees en Rundvet door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende op een
algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de
gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)
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Bijlsma W. H. , Rundvlees en Rundvet door hem geleverd, komt voor als belanghebbende in een staat der benodigde
fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van
Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)
Bijlsma W. H. Betaling wegens zijn leverantie van Rundvlees en Rundvet aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841
(2)
Bijlsma W. H. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van
Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in
het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar met vermelding van de
geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz. jaar 1841 (6)
Bijlsma W. H. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen
in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald
wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)
Bijlsma W. H. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen
wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als
Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)
Bijlsma W. T. te Oldeboorn wordt vermeld als schatter in de Gemeente Akkrum in een document genaamd: In
voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden
een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten
kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bijlsma Willem F. wegens gedane reparatie aan het IJzerwerk van de Bruggen te Oldeboorn enz. . hij wordt vermeld in
een document van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Bijlsma Willem F. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Bijlsma Willem Met signalement Veldwachter te Tzummarum, jaar 1915 (3)
Bijlsma Willem Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Bijlsma Willem Thomas Timmerman te Oldeboorn, Hij is benoemd als Bijschatter der Belastingen te Akkrum en
Terhorne enz. jaar 1823 (3)
Bijlsma Y. 109 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 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)
Bijlsma Ynze Dirks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Bijlsma,---- Gaasterland, onderwerp: Interneringsdepot met in het najaar 1914, 2500 ingekwartierde Belgen, Militair
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)
Bijlsma, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling
in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma,
Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga,
Smith, Snijder, Sterringa, v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander
voornamen, jaar 1840 (9)
Bijlstra Cornelis Durks te Buitenpost Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Bijlstra Eelke J., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten
van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot
vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2)
dossier (17)
Bijlstra G. G. ---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor
een onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van
Brantgum enz. enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J.
J. , Bosch P. D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. , Braaksma
Sjoerd, Popke Jacob Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Bijlstra J. J. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers
inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825
(7)
Bijlstra Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Bijlstra Jan E., 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)
Bijlstra Jan Michael 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 97
Bijlstra Jantje Willem wed. S. Sikkes v/der Zee 68 jaar Makkum, jaar 1838
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Bijlstra Sytze B.te Marrum Beurt en Veerdienst van de Marrumer Heerenweg 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 1819 (8).
Bijltjes Klaas Boukens 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)
Bijlzmer J.S.---- Tjepkema J. M. de erven van hem verkopen land te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen
enz. aan Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga H. W., Tjerks Antje, Feitsma M.M., Bijlzmer J.S., Dijkstra J.
L., Mebius P. J., Jaar 1824 (9)
Bijma A. B. te Balk 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)
Bijma A. H. te Balk 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)
Bijma Antje Folkerts gehuwd met Tjoelker Teije Meindert, 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)
Bijma B. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (5)
Bijma Barkeld Foppes 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)
Bijma Bateld F. 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)
Bijma Bauke, 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)
Bijma Foppe 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)
Bijma Geert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Bijma Hendrik Abes Balk Schipper, jaar 1838
Bijma Hendrik Sjierks 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)
Bijma J. Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer
over en de verkoop van strandvonden enz, jaar 1911
Bijma Jacob Ruurds * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3))
Bijma Jan, 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)
Bijma R. Uijlkes 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)
Bijma Ruurd Jacob wordt vermeld op een Generale Nominative Lijst der Manschappen met 12 kolommen info als bijlage
van een brief de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (4)
Bijma Ruurd jacobs 57 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 4 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)
Bijma Ruurd R. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie
d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen
Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Bijma Sikke Wijbes---- Bouwma Eelke Melles en Bijma Sikke Wijbes beide gecommiteerde armrnvoogd in den dorpe
Veenwouden , schrijven in een door hen ondertekende brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de verdeling der gelden
welke in het laatst verlopen jaar en in evenredigheid verdeeld moet worden maar dat de schout als volgt heeft bepaald dat
de dorpe Wierum krijgt fl. 729 voor 28 armen Veenwouden fl. 700 voor 76 armen en Westergeest fl. 575 voor 66
armen enz.jaar 115 (2)
Bijma thoe Kingma van Sijbrand Willem Hendrik Adriaan 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
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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)
372-13
Bijmholt E. ---- Bokma de Boer Schelte M. van beroep Winkelier, Koopman en Tabakskerver te Leeuwarden en heeft de
16-04-1841 affaires overgenomen van Bijmholt E. staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent
compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (dossier 28) (6)
18-A
Bijmholt Jacob Bakkersknecht ----- Doedens Klaas D. Bakker te Kollum een procesverbaal wegens belediging enz,
23-03-1824 komen in voor Boerman Pieter Pieters Boerenknecht onder Jislum Bijmholt Jacob Bakkersknecht, (6) jaar 1824
845/12
Bijmholt Jan Harmens---- Meyer Jan Hendrik , hij is een nalatige dienstplichtige en gaat van Appelscha naar Haarlem
27-08-1841 begeleid door de veldwachter Bijmholt Jan Harmens die geschikt is om dit snel en geheim enz. jaar 1841 (1)
30-C
Bijmholt Jan, 762 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
1030
Bijs van M. Dokkum Zijn sollicitatie als Veldwachter, jaar 1915 (3)
01-06-1915
292
Bijsert D. F. en Brands B. J. , Grofsmeden voor het maken van 200 Pieken de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde
20-03-1815 Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst
1814 , jaar 1815 (3)
25
Bijssel J. A. of Rijssel een ordonnancie betreffende de uitbetaling van zijn tractement met vermelding van het bedrag
12-01-1818 enz. jaar 1818 (2)
398
Bijsterbosch D. H. 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)
1043-16
Bijsterbosch Jacob te Oudehaske Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879/1880
1879 (3)
424-7
Bijsterbosch R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
25-05-1821 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)
829/20, 4v
Bijsterveld Jan Anthonie hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
14-08-1839 18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5)
dossier (13)
276
Bijstra Albertus, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
05-03-1917 van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
1114
Bijstra Albertus, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
07-08-1918 griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
17
Bijstra Jurrit Ates, Corporaal hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr.
31-10-1814 Heerenveen enz. jaar 1814 (2)
27-b, f
Bijtschat H. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice
12-08-1845 versa houdende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen
enz. enz. dat zijn beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten
voortaan gerekend zal worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van
Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1845 (20) dossier (48)
154
Bijvoet Nicolaas Az.† en Dieren van Agatha zijn weduwe wordt vermeld op een document van het Departement van
14-03-1817 Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de
hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn
aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
30-C
Bijvoet Nicolaas geb. 25-03-1795 Haarlem, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
23-09-1824 weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zaols ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
988-3, 4
Bijvoet P. te Heeg en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
Bladzijde 4
dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839 gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
656
Bijvoets Adrianus te kennen gevende dat zijn aanslag in het kohier van het personeel onder art. 34 verkeerd gebragt is, en
18-07-1815 verzoekt dan ook enz. jaar 1815 (4)
2
Bijvoets Adriaan Pieters Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda J. Gouveneur van
29-12-1815 de Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In
den jaren voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en en
huijsen geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802 door haren invloed zonder een wettig ontslag te weeg
gebragt dat den Ontvanger ook de belasting op de enz. enz. omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat
zij hun oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te krijgen enz. enz. Nu mijnheer de Gouveneur worden de
Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren belast enz, enz. terwijl ook op brood en turf voor de armen en rijken een
zware belasting wordt geheven daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen en de behoeftige dagloners
met 7 tot 8 kinderen en dus veel meer brood enz. enz. wij verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind
aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4)
684
Bijvoets Adrianus geeft te kennen dat hij verkeerd is aangeslagen voor de belastingen enz. enz. wordt ook in genoemd
27-07-1815 Huizinga Fettje , jaar 1815 (1)
779
Bijvoets Adrianus met een aanslag van f. 11-6-4 en deze is verkeerd ingebracht terwijl dat moet zijn f. 5-10-12 jaar 1815
06-09-1815 (2)
526-1, 41
Bijvoets J. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840 gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
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deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bijvoets J. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Bijvoets P. te Heeg , 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)
Bijvoets P. te Heeg is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bijvoets P. te Heeg staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van
Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn
en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar
1841 (6)
Bijvoets P. te Heeg staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die
het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bijvoets P. te Heeg uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bijvoets P. te Heeg uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bijvoets P. te Heeg 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 verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bijvoets P. te Heeg wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bijvoets T. 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)
Bijzeit Hendrik, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door
de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Bijzit Hendrik Ferdinant---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers
Klaas en Spaanstra Jan Iebeles allen te Dragten wonende er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen
enz. jaar 1814 (1)
Bijzitter H. 18 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Bijzitter Hend’k Klazen 547 Elsloo 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)
Bikerk Einte Geerts 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)
Bikker Caarten H. &. A.---- 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
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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)
Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia * 1796 weduwe van Bloemsma M. staat in een document met 8 kolommen
informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van
voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bikonst Sophia weduwe van Bloemsma W., Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het
Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Bil Eelke, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Bil Reinder Cornelis te ’t Bildt (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke
door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden
enz. jaar 1841 (8)
Bil van der Willem 159 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Bil W. G. te Wijns, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Biland Jan Jans ---- Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de
gemeente Meslawier die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het
stelen van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En
ook van de persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans enz. Jaar 1814 (3)
Bild Polder en het Nieuwe Bildt: Onderwerp: doorbraken aan den Polder en dat met alle middelen het herstel enz. jaar
1825 (1)
Bild van der Jan Jacobs * St. Anne (St. Annaparochie) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van
de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op
een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van
den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar
1817 (4)
Bild van der Jan Jacobs 193 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz.
jaar 1841 (5)
Bilder Annechien, 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)
Bilder Bruiner, 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)
Bilder Sjoerd, 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)
Bildt ‘ t---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Bildt de Dirk te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Bildt de J. Heerenveen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland (1)
Bildt de J. S. Brouwer te St. Jacobaparochie een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Bildt de Johannes Sjoerds---- Wassenaar Sjoerd Pieters en Koning Ouwe Willems Bierbrouwers te St. Jacobaparochie en
Bildt de Johannes Sjoerds Bierbrouwer te St. Anna Parochie een handgeschreven brief met de handtekening van alle drie
betreft het brouwen van bruin bier, jaar 1824 (3)
Bildt de Klaas Jan staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna
Parochie die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam
van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bildt de Klaas Jans---- Boer de Naentske Sipkes weduwe van Bildt de Klaas Jans verzoekt in een request aan de Koning
haar een jaar gratificatie van een honderd gulden te willen afstaan, dat zij van beroep tapprsche in Sterke drank maar dat
haar zaken slecht gaan zodat de Herberg te koop is enz. jaar 1839 (4)
Bildt de Klaas Jans---- Let van der C. N. ondertekend Q. F.een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Post
Klaas Klazen Kastelein te Sint Anna Parochie benevens zijn huisvrouw Gelder van Hiske Cornelis geven met eerbied te
kennen dat zij op den 3e van Lentemaand 1810 gekogt heeft van Sipkes Sjoerd en Hillebrands Neeltie echtelieden een
Herberg ten bedrage van enz.maar dat te leur wordt gesteld omdat Bildt de Klaas Jans gepensioneerd Officier gehuwd met
de Dogter van de vader van de verkoper een publieke Herberg op te rigten enz. jaar 1816 (3)
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Bildt de S. 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)
Bildt G. W. te Tergracht, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bildt G. W. te Tergragt wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Bildt het ---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Bildt Het ---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel,
Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten
van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)
Bildt Het , de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817
(2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Bildt Het---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in
genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen, Barradeel, Menaldumadeel,
Leeuwarderadeel, Het Bildt , Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914 (26)
Bildt Het---- Sint Jacobiparochie, Onderwerp: het opmeten van Sint Jacobiparochie enz. jaar 1823 (2)

Bildt Het staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook
Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over
gaan.jaar 1823 (8)
8380 833-2
Bildt het----- Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
24-08-1841 (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841
6381 171-A
Bildt Jan Jans---- Stein Willem Josephus plaatsvervanger van Bildt Jan Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen
22-03-1814 behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3)
(dossier 5)
6082 453
Bildt van der J. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
03-05-1822 de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
6843 30-C
Bildt van der Jan, 158 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
6034 398
Bildt van der S. 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)
9185 1652
Bildtpollen----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van
00-12-1917 Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen, jaar 1917
8285 615-2, 27,3
Bilijam K. W. te Knijpe 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)
6867 08-02-1825 Biljon Hendrik,---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven
38-A
en door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig
guldens enz. en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel
erg hoog lijkt (verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon
Hendrik, Ages Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens
Marten dat zij nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn
die enz. ook in het dossier het proces verbaal en een Transactie enz., jaar 1825 (1) (dossier10)
8375 708-5_31
Biljyam K. W. te Knijpe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W.
20-07-1841 Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in
de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
6380 55-A en 59
Bilker Jan--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de
12-02-1814 commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende
Drost Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn
goedgekeurd enz. de eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat
Buisma Jan Simon zich noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en
alle slinkse streken gebruikt om zig daarvan te ontdoen enz. en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet
als remplacant maar als Dragonder bij mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2)
6013 472
Bilkert Berend geb. Delden, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,
30-07-1816 welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
3701 25-C
Bilkstra Filippus Jarigs, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de
07-02-1839 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)
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Bilkstra Geertje Filippus, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Billet ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Billet Roger Marie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Leeuwarden in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden
waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Billinkghaven (Du Tour van) C. W. hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten van Vriesland
bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)
Bilo Guillaume 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)
Bilsdom Majoor bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert
te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire
van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Bilsma H. B. Vleeshouwer te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake dat hij geen
patent heeft voor Inlandsche Kramer, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (2)
Bilsma Harke W. , 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)
Bilsma Jan Roelofs staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Bilstra Aldert Franzes te Britsum, Beurt en Veerdienst van Britsum 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 1866 (8)
Bilstra Murk Kornelis * Eersum (Eestrum) 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)
Bilt G. W. te Tergragt, 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)
Bilt van der A. M. te Kloetinge, 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)
Bilt van der Cornelis Jans, soldaat, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben
aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Bilt van der H. M. Oud Ouderling te Kloetinge tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Bilt van der H. M. te Kloetinge, 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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Bilt van der H. M. te Kloetingen 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)
Bilt van Kloetingen van der H. M. te Kloetingen, 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
Bilt van Kloetingen van der H. M. te Kloetingen, 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
Bindenga Pieter vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie
3e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de
paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Binderts Eeltje Tjallings---- Blijstra Anne Reinders van beroep Broodbakker te Harlingen het betreft het teruggezonden
verzoekschrift van hem strekkende tot het bokemen van een vergunning om een nieuwe Hypotheek te stellen het request
door hem ondertekend is aanwezig waarin vermeld dat Blijstra Jan Klazes in leven Winkelier te Blija aldaar overleden op
1 sept. 1835 bij Testament gemaakt het vrugtgebruik van zijne nalatenschap aan Geest van der Antje Klazes weduwe van
de erflater en Blijstra Klaaske Klazes weduwe Binderts Eeltje Tjallings te Grouw enz. jaar 1840 (6)
Binderts Zijtze Meester Wever te Bolsward , wegens reeds betaalde rechten van de erfenis van Johannes Eelkjen in leven
te Abbega, jaar 1824 (2)
Bindinga Pieter te Wijmbritseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bindinga Rodmer---- Bindinga Sijbe Piers wonende te Joure staat vermeld in een brief van de Commissaris Generaal van
Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde te kennen geeft
dat een zijn zoonen gediend hebbende onder het wapen enz. in de jongste veldslag zijn gesneuveld en dat de ander enz.
en Everts Arend de Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat Bindinga Rodmer gesneuveld postuum ondescheiden wordt met de Militaire
Willemsorde tevens ondertekend eerstgenoemde een brief enz. jaar 1816 (6)
Bindinga S.---- Esveld A. en Bindinga S. Flankeurs Onderwerp: dat zij op heden met onbepaald verlof van Doesborgh
(Doesburg) naar Vriesland zijn vertrokken jaar 1825 (3)
Bindinga Sijbe Piers wonende te Joure staat vermeld in een brief van de Commissaris Generaal van Oorlog aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde te kennen geeft dat een zijn
zoonen gediend hebbende onder het wapen enz. in de jongste veldslag zijn gesneuveld en dat de ander enz. en Evertz
Arend Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat Bindinga Rodmer gesneuveld postuum ondescheiden wordt met de Militaire Willemsorde
tevens ondertekend eerstgenoemde een brief enz. jaar 1816 (6)
Binema Jochum B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bingelen W. x s Jorna Doetje Floris taat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota
aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus
1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bingelen W.? ---- Jorna Doetje Floris vrouw van Bingelen W.? 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)
Bingeler W.---- Jorna Doetje Floris vrouw van Bingeler W. , Heerenveen 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)
Bingsma Gerart Piers 535 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)
Bink Hendrik, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Bink J. R. Talhemach?, Hij is benoemd tot Ontvanger der Belastingen enz. jaar 1825 (2)
Bink Jacob wegens leverantie van Brood 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)

Bink Jakob 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)
Bink Marten te Sneek wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een
extract vonnis van hem enz. jaar 1840 (2)
Binke Ten te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
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Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Binkes (Den Heer) te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Binkes ….?---- Alberda Jentje Alberts en Bootsma Imte Johannes beide te Loënga in kwaliteit als kerkvoogden aldaar
enz. Onderwerp: het onderhoud van de school de kerk en een schoolonderwijzer, wordt ook genoemd de heer Binkes ….?
Enz. jaar 1815 (3)
Binkes---- Assen van Hermanus Hz. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende uitgebreide brief dat hij
thans zonder betrekking is wonende te Duurswoude en dat hij bij de Belgischen Opstand zich vrijwillig heeft aangegeven
ter verdediging van zijn dierbare geboortegrond enz. en gaar weer zijn vorige functie akls Commies Griffier te Sneek enz.
en dat hij zig tahns bedrogen voelt enz. verder worden genoemd de Heeren Meurs President en Haagsma Officier en
Binkes regter ook Keuchenius Mr. W. F. enz. jaar 1840 (10)
Binkes C. (Christoffel) Assessor van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Sliker Fredrik die opgeven heeft te Makkum te zijn geboren maar bij de Armvoogden en bij ons is hij niet bekend enz.
jaar 1841 (3)
Binkes C. er bestaan geen bedenkingen tegen de voordragt van voornoemde tot Percepteur der Directe Belastingen enz.
jaar 1814 (1)
Binkes C. Grietman van Wonseradeel 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)
Binkes C.---- Mullier P. een kennisgeving van zijn aanstelling tot ontvanger der directe belasting van de gemeente
Tjerkwerd in plaas van de Heer Muntz R. overleden deze brief is geschreven en ondertekend door Binkes C. de
schoonzoon van Muntz R. die schrijft omdat hij de voogd is van de minderjarige kinderen hij niet gemist kan worden bij
de boedel enz. jaar 1814 (1)
Binkes C. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward 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)
Binkes C. te Bolsward als gelastigde van de erven van Kolk van der H. W. Onderwerp: het afhandelen van de liquidatie
dier rekening enz. enz. waarop hij antwoord dat de in dato 1 sept. 1821 geantwoord is enz. en dat de voormalige
Executeur Cuperus A. J. zwarigheden bestaan om gemelde rekeneing enz. jaar 1821 (3)
Binkes C. te Bolsward in Qualiteit als gelastigde van de erven van Kolk van der H. W. hij heeft nog geen Extract der
resolutie van de Heeren gedeputeerde Staen waarin het batig Saldo der Rekening van de Gewezen Grietenij Ontvanger
Kolk van der H. W. over 1819 enz. jaar 1822 (1)
Binkes C. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester
en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Binkes C.----Fontein J. Pz. Ontvanger der Covoijen te Makkum en Everdingen G. A. te Makkum Commies te Paard
onderwerp; zeer onaangename bejegeningne van Binkes C. secretaris de Grietenij Wonseradeel enz. enz jaar 1817 (4)
Binkes Christoffel ---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan
Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende van
Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van
voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds
schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd
Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich
als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe
Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en
Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der
belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum in het kort er is een meningsverschil en ruzie
tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de
Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig
en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G.
dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)
Binkes Christoffel Grietman van Wonseradeel het Plaatselijke bestuur van Bolseard Certificeert dat hij binnen Bolsward
woonachtig is tevens een document door hem ondertekend enz. jaar 1839 (4)
Binkes Christoffel---- Mulier C. Percepteur der Belastingen gaat vergezeld met de Schout van Tjerkwerd Oneides
Catrinus naar de heer Binkes Christoffel gechargeerd met de perceptie van wijlen de heer Muns Rudolphes teneinde
deszelfs kas op te nemen en deselve aan Mulier Pieter enz. jaar 1814 (6)
Binkes Christoffel oud 33 jaar Secretaris van Wonseradeel te Bolsward wordt voorgedragen als Auditeur Militair bij de
dienstdoende Schutterij te Franeker enz. enz. beide zijn benoemd, jaar 1825 (2)
Binkes Christoffel te Bolsward Secretaris wordt vermeld als 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 Wonseradeel
Zuiderzeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Binkes Christoffel 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)
Binkes de weduwe de Inspecteur de belastingen meent in het vermeerderen van het belastbaar inkomen van haar
Landerijen enz. enz. jaar 1822 (7)
Binkes F. hij is benoemd tot regter van de regtbank te Sneek i.p.v. wijlen Knijff G. H. enz. jaar 1825 (3)
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Binkes Franciscus * 17-01-1794 Amsterdam , komt voor in een document Tableau (9 kolommen) met veel informatie,
behelzende voordracht van personen , ter vervulling van de post Ontvanger der registratie en domeinen te Lemmer, i.p.v.
Wijndels David Georg jaar 1822 (3)
Binkes Frans, 224 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)
Binkes J. de weduwe te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Binkes J. ondertekend te Ordonnantie voor Binkes C. Grietman van Wonseradeel 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)
Binkes Johannes---- Meijer Nicolaas staat vermeld in een document advijserende tot inwilliging van zijn verzoek om
ontslag als Kapitein Kommandant der dienstdoende Schutterij van Bolsward en in vervulling van die vacature wordt
voorgedragen Binkes Johannes secretaris der Grietenij Wonseradeel en thans Luitenant der zelfde Schutterij jaar 1841 (4)
Binkes Johannes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Binkes R.---- Binkes Rintje te Balk : onderwerp een request van 1822 , het blijkt dat hij 10 pondematen greide van de 5e
klasse te Nijega enz. enz. welke abs. op de naam van Binkes R. enz. aan Groenhof Herre Gerbens enz. enz. jaar 1823 (2)
Binkes R.---- Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en Binkes R. de secretaris ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Goslinga Douwe Jans een verzoek tot ontslag uit de dienst wordt ook
in genoemd Walsweer Jelle Joh’s enz. jaar 1841 (4)
Binkes Rinke---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstel om i.p.v. zijn verzoek ontslagen Binkes Rinke te proponeren Poppes
Bauke Pijtters en Albada Tjetie Douwes enz. jaar 1815 (1)
Binkes Rintie, 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)
Binkes Rintje hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den
Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende 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)
Binkes Rintje 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)
Binkes Rintje---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend
door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de
Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo
Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d.
B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van
Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis
Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J.
en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert,
Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker
Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Binkes Rintje---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama
van J. P?. Klijnstra J. P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G.
Leden van de Gemeenteraad van Balk dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers
betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. jaar 1814 (2)
Binkes Rintje te Balk : onderwerp een request van 1822 , het blijkt dat hij 10 pondematen greide van de 5e klasse te
Nijega enz. enz. welke abs. op de naam van Binkes R. enz. aan Groenhof Herre Gerbens enz. enz. jaar 1823 (2)
Binkes Rintje, Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk
betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3)
Binkes Rintje, Bakker te Sloten heeft een meningsverschil met de Koornmolenaar van Sloten i.v.m. met de maat vann
geleverd enz. maar de Gouveneur heeft beslist dat de Koornmolenaar van Sloten gelijk heeft enz. jaar 1817 (2)
Binkes Rintje, Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ; 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)
Binkes Rintje, 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)
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Binkes Rintje, 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)
Binkes Rintje., Hij heeft samen met anderen een document getekend als algemeene Armvoogd van de Flekke Balk dat
de Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de
Schout enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)
Binkes Rudolphus hij heeft als eerste candidaat heeft alle vereischten bezit als secretaris met uitzondering van een
tegenwoordige inwoning in deze Grietenij Hennaarderadeel enz. jaar 1840 (4)
Binkes S. de erven uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Binkes Samuel Hendrik * 1819 Adelborst op de Amphitrite, jaar 1838
Binkes Simon de weduwe , onderwerp: op voorgeven van de zetters van Dronrijp enz betreft 10 pondenmaten bouwland
van de 1e en 2e klasse en de plaats staat thans sinds 1812 op de naam van Wiersma P. de huurwaarde van de bezittingen
zijn voor 400 franken heeft opgegeven maar dat dat veel te laag is enz. enz. jaar 1822 (2)
Binksma A. o.a. een brief met verklaring dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van
zedelijk rustig en Ijverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, J. H. Olinjus, D. Zijlstra en Menno Vink,
Jaar 1814
Binksma A. ---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat
geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen als burger der stad Harlingen en in 1794 jong gehuwd toen
Molenaarsknecht, betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke
Jurriaans van der Stok komt ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit
hierbij een aantal verklaringen dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig
en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom
P?, Hooft van J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)
Binksma 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)
Binksma A. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Binksma A. gewezen Conciërge in Harlingen een brief van de minister van Staat belast met de generale directie der
ontvangsten deze schrijft o.a. dat hij niet in het pensioenfonds is opgenomen enz. jaar 1824 (5)
Binksma A. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur waarin hij deze bedankt dat hij van de functie van
Luitenant Colonel van het 21e Batt. Landstorm ontslagen is en heeft voorgesteld om Zijlstra Dirk voor te dargen voor
deze functie enz. jaar 1815 (2)
Binksma Albartus 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)
Binksma Albertus---- Zijlstra D. C. Capitein Commandant der Schutterij van Leeuwarden, hij wordt voorgesteld ter
approbatie en verdere benoeming door de Luitenant Colonel van het 21e Batt. Landstorm te Leeuwarden in een document
ondertekend door de heer Binksma Albertus enz. jaar 1815 (2)
Binksma Albertus, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn
rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Binksma H. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Binksma Machiel, van Harlingen volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het 2e Regiment
Dragonders te Leeuwarden aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat eerstgenoemde een laag nummer heeft
getrokken en aan de wet voldoet door zijn eigen paard mee te brengen enz. jaar 1814 (1)
Binksma Michiel Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer
Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Binksma Michiel hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de benoemde en
fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)
Binnea G. te Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de
Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den dienst van 1814 naar aanleiding
van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz. jaar 1815 (8)
Binnema Jo… J., 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)
Binnema Auke J., 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)
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Binnema B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Binnema 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)
Binnema B. R.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman
G. C. Schoolmeester aldaar deze ingezetenen en alle hoofden der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter
order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de
dochter van Binnema B. R. die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij de
toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef Reitsma S. W. intussen
kerkvoogd geworden zijn en verzoeken Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen enz. jaar 1815 (7
Binnema Benedictus Lieuwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter
school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat
de lijst gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school
is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Binnema Binne Jans Hij staat vermeld op de Betaalrol behoorende tot de Ordonnnantie d.d. 23 mei 1821 no. 3244 groot
fl. 448.85, ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot
verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz.
wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H. Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts en Jans Leendert en
Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan en Ploeg van der Martje Piers en haar man Rintjema Binne
Tjerks, ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en ten Westen Durks Durk en ten Noorden de kerk van Augustinusga
jaar 1821 (12)
Binnema Binne Jans te Eestrum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Eernewoude enz. enz. jaar 1822 (2)
Binnema Binne Jans te Eestrum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oostermeer in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Binnema D. 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)
Binnema Doede te Jelsum 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)
Binnema E. 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)
Binnema J. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Binnema Ja bis Lieuwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school
zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers
wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Binnema Jabes Lieuwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende
de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest.
enz. jaar 1813 (5)
Binnema Jabis Lieuwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school
zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Binnema Jippe Tjipkes te Vrouwenparochie hij is door de heer Loon van J. Notaris zou laten verkopen bijkans alle
zijne goederen Vee en veldvructen behorende mede aan zijn huisvrouw op den welken een cas van wanbetaling enz. enz.
jaar 1821 (7)
Binnema Jippe Tjipkes---- Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820
en daarop gevolgde Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes
gegeven maar de Deurwaarder gaat met getuigen en wel de Veldwachter Tuinman Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*
naar hun huis om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger
der Gemeente Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document enz. jaar 1820 (12)
Binnema Jochum B. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Binnema Jochum B. 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)
Binnema Jochum B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Binnema Jogchum Binnes, Boer te Tzum 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 Schatter enz. jaar
1825 (4)
Binnema Joh’s B. 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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Binnema Joh’s B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Binnema Johannes B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Binnema Johannes B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Binnema Johannes B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Binnema Melle Roelofs , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ee in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Binnema Melle Roelofs---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks van jaren
door de Armvoogden van Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden van Ferwerd
met name Boersma M., Bos E., Crol E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P. tevens een verklaring van en ondertekend
door Boer de Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 jaar en Blom H?. enz.
jaar 1815 (2)
Binnema Melle Roelofs te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)
Binnema Melle Roelofs te Engwierum 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)
Binnema Melle Roelofs, 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)
Binnema O. H. 752 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)
Binnema Oebele Wijtzes, de Grietman van en leden van de Grieteny-raad van Achtkarspelen overwegende dat aan
voornoemde Landbouwer enz. enz. wegens Artillerie paarden aan Buitenpost betaald zal worden fl. enz. jaar 1817 (3)
Binnema Pieter Jippes te Baarderadeel, 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)
Binnema S. M. te Twijzel 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)
Binnema S. M. te Twijzel 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)
Binnema S. M. te Twijzel 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)
Binnema S. M. te Twijzel, 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)
Binnenlandsche zaken---- Bestek en Conditien wegens enige reparatien aan het Gouvenementshuis te Leeuwarden tevens
een Begrooting van Kosten met lakzegel van Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat (14)
Binnenlandse zaken---- een dossier met alle plaatsen in het Koninkrijk der Nederland die in 1916 in staat van oorlog zijn
en in staat van beleg zijn jaar 1917 (16)
Binnenvaartuigen , Metingen van Door Oostingh G. L. en Louwman A. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen dossier . Jaar 1899-1902 Een boekje (45)
Binnenvaartuigen , Vaartuigen ingericht voor vervoer van personen , 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 . Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1899 Dossier (44)
Binnenvaartuigen en invordering Kanaal en Bruggeld Een ambtelijk stuk , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen dossier . jaar 1899 (22)
Binnerts ….? 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)
Binnerts A. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland 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)
Binnerts Arjen Notaris te Heerenveen staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als
Kapitein Kwartiermeester bij de tweede afdeling enz. jaar 1840 (4)
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Binnerts Arjen te Schoterland 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)
Binnerts E. G. de weduwe Renteniersche, 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)
Binnerts E. Tjalling Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te
varen enz. jaar 1822 (3)
Binnerts Eeltje Tjallling,---- Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. Y. en
Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij verzoeken
een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2)
Binnerts en Zoonen Gerben is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op
Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de
ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen enz.
jaar 1814 (8)
Binnerts Feye Joh’s staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw 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)
Binnerts Gerben en Zoonen Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af
te varen enz. jaar 1822 (3)
Binnerts Jan J. van beroep Koopman 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)
Binnerts Jochem----- Meijer Arjen Agent van Politie en Binnerts Jochem Agent van Politie te Sneek zij worden
voorgesteld als kandidaten voor de post van Veldwachter van geheel Baarderadeel i.p.v. de overleden Zijlstra E. te Baard
en eerstgenoemde Meijer wordt benoemd in deze functie jaar 1879 (2)
Binnerts Jochum 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)
Binnerts Jochum, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Binnerts Lokke G. Renteniersche, 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)
Binnerts----- Metz Vetus Leonardus Gerhardus, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij solliciteerd in
de plaats van zijn vader enz. enz. worden ook in genoemd Puiseau de Jonkheer Waubert te Lemmer en heer Binnerts
Notaris te Akkrum enz. jaar 1841 (2)
Binnerts Sjoerd G. Koopman 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)
Binnerts Sjoerd G. Koopman 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)
Binnerts Sjoerd G. Koopman 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)
Binnerts Teye J. Koopman 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)
Binnerts Teye van beroep Koopman 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)
Binnerts Wijtske, 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)
Binnerts Wijtske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(7)
Binnerts Wytske, 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)
Binnes Hendrik, wonende te Buitenpost, de schout van Burum is onderrigt geworden dat voornoemde naar de Vesting in
Delfzijl is vertrokken verder wordt voorgedragen Floo de Johan enz. jaar 1814 (1)
Binnes Jan---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
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pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend
door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de
Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo
Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d.
B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van
Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis
Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J.
en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert,
Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker
Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Binnes Sjoerd,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)
Binnes Tjerk hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd
bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma
van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Binnis Gerben en Zonen---- Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. Y. en
Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij verzoeken
een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2)
Binses Ane 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)
Binses Ane de weduwe 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)
Binses Dirk 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)
Binsma Atze Gerbens te Lippenhuizen, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze
redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Binsma Sytze Binnes te Hemrik , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (4)
Bintsma Michiel Albertus ------ Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen
omdat hij is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel
Albertus te Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar, Haafkens
Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te Utrecht, Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,
Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst geb. 2 Februari 1789 aldaar, Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te
Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden , Simon Gerad Donis
te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland, Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar
1818 (12)
Bioer de Nitte, hij wordt vermeld samen met andere Armvoogden van het weeshuis en Diaconen der gereformeerd
gemeente van Vlieland dat zij van de voormalige staten van Holland en Westvriesland alsmede door het uitvoerend
bewind der bataafsche republiek en latere besturen van tijd tot tijd is verleend Octrooij tot het verpagten van de populatie
van de conijnen in de duinen maar dat deze vergunning is gecesseerd met den jare 1812 waardoor zij enz. enz. jaar 1814
(4)
Bionkes Rintje ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek
Balk betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout
Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz jaar 1815 (3)
Biorn H. hij is erkend als vice Consul in de Noorwegensche havenstad Krageroe enz. jaar 1825 (2)
Birdaard, een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten
gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades
gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
Birredanc 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)
Birredanc 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)
Biruma Jacob Klases 491 Sexbierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bischop Arnoldus, 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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15-02-1834
3700 23-A,7 - 10
05-02-1835
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04-02-1837
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8382 853/1
30-08-1841

3701 23-C
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09-02-1839
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05-02-1835
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04-02-1837
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15-02-1834
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blz. 3
01-03-1839
6683 2 deel 1
Blz. 11
04-01-1819

6671 54 blz. 22
22-01-1818

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)
Bisdom A. te Brielle, 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)
Bisdom Anne Carel Wijckerheld 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)
Bisdom Anne Carel Wijckerheld vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Bisdom van Vliet Salomon Rijnders 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 ‘s Gravenhagen de heer Joirissen W. C. enz. jaar 1817 (3)
Biskamp Willem Coenraad Eland Geb. Ober Engies (?), laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Sergeant Overleden te
Koempoelang (Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Bisping Auguste Christiana Caecilia gehuwd met Covers Gerhard Heinrich Gregor, komt voor op een document afgifte
van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6
kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Bisschop A. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Bisschop A., Schipper wonende te Harlingen Onderwerp: een procesverbaal tegen hem wegens vervoer van gedistilleerd
zonder vergunning enz. jaar 1825 (5)
Bisschop Antje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Bisschop Antje, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. 1839 (13) dossier (17)
Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(16)
Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Bisschop B. schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend dat hij Beurtschipper is
van Harlingen op Groningen enz. v.v. en al 20 jaar en door de vele concurentie wil hij een stoomboot in de vaart
brengen en hij nu een goed schip kan kopen maar deze 3 meter te lang is enz. enz., met het verzoek hem een vergunning
te verlenen enz. enz. verder een correspondentie daarover, jaar 1891 (6)
Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,
verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel, Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C., Dam van J. beide te te
Schoterland, Elsinga F. R, te Weststellingwerf tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij
koste in 1840 , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8)
Bisschop Freerk kind van Bisschop Antje, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente
Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Bisschop Freerk kind van Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12)
Dossier (20)
Bisschop Freerk kind van Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de
Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Bisschop Freerk kind van vader onbekend en moeder Bisschop Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der
kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Bisschop Freerk te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz.
jaar 1839 (5) dossier (8)
Bisschop G. W. Predikant te Veen 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)
Bisschop G. W. te Veen Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Bisschop G. W. te Veen 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)
Bisschop G. W. te Veen 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)
Bisschop Harmen Koopman 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)
Bisschop Jakob Philipps, 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)

Bisschop Jan Gerard 766 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage
Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft.
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
6418 248-A
Bisschop Jan Gerrits te wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
6e blz.
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
Nom. Staat
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
02-06-1817 ontslagen enz. jaar 1817 (3)
6843 30-C
Bisschop Jan, 325 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
6044 206
Bisschop Jan, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
31-03-1819 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)
6680 420
Bisschop Maaike Ruurds, 30 jaar geb, Rauwerd d.v. Ruurd Jacobs Bisschop en Antje Dirks bij zich hebbende 1 meisje
00-00-1818 met de naam Aaltje Klazes Koning geb. te Oldeboorn in echte geteeld bij Klaas Pieters Koning enz. (1) jaar 1818 thans in
het huis van correctie te Leeuwarden
8224 1220-2, 2
Bisschop Maike Ruurds het betreft en document wegens haar onderstand in de Gemeente Oldeboorn maar dat haar naam
30-11-1839 Niet is Bitskop Marijke Ruurts zoals op de staat voorkomt geboren en wonende te Oldeboorn alwaar zij behoort tot de
Diaconie der Hervormde gemeente enz. jaar 1839 (3)
8225 1245-8a
Bisschop Minte Ruurts, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
21-30
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
07-12-1839 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)
5672 109
Bisschop P. Pzn. Te Harlingen een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Burg. Jhr.
26-03-1896 Speelman. “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
5663 1
Bisschop P..Harlingen Schip de Burgemeester Jhr. Speelman, jaar 1898
30-03-1898
5663 14 en 17
Bisschop P..Harlingen Schip de Burgemeester Jhr. Speelman, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
08-04-1897 van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
5664 29, 5
Bisschop P..Harlingen Schip de Burgemeester Jhr. Speelman, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
16-04-1903 van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
9465 Deel 2, 38
Bisschop Pieter , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Amsterdam , hij wordt vermeld in het Register van de
00-00-1838 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 1838 (8).
6843 30-C
Bisschop Richard, 877 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
8384 907/2
Bits J. Winkelier te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening en het complete dossier. Onderwerp;
13-09-1841 vrijstelling van een procesverbaal van herziening personele belasting enz. jaar 1841 (15)
8224 1220-2, 2
Bitskop Marijke Ruurts---- Niet is Bitskop Marijke Ruurts zoals op de staat voorkomt geboren en wonende te Oldeboorn
30-11-1839 alwaar zij behoort tot de Diaconie der Hervormde gemeente enz. jaar 1839 (3)
9465 Deel 2, 56
Bitsma Arend te Munnekezijl, Beurt en Veerdienst van Munekezijl naar Groningen, hij wordt vermeld in het Register
31-10-1866 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).
6419 287-C 1e
Bitsma Johan’s Hend. 147 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Bataillon
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
28-06-1817 no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz.
jaar 1841 (5)
8096 624/2
Bitter Johannes Geb. Driel, laatst gewoond hebbende te Oosterbeek. Fuselier Overleden te Ternate 1837, komt voor op
31-01-1838 de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en
Mederlanders van geboorte, jaar 1838 (2) totale lijst overledenen (7)
8377 766-8
Bitterhoek B. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den
05-08-1841 landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de
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6671 54 blz. 8
22-01-1818

8127 2797, 164
30-07-1896
5984 88
02-02-1814
8211 988-3, 7
Bladzijde 1
26-09-1839

rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document
1841 (2)
Bitterhoek B. , 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)
Biver M. (de vader) te Ettelbruk, 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)
Bjonness N. S. Noorwegen Kapitein op de Carolina Mathilda, Jaar 1840
Blaak T. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en
zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8)
dossier (15)
Blaas Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Blaau Tjepke Ebes, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Blaaubeen G. Predikant te Goes tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Blaaubeen G. te Goes 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)
Blaaubeen G. te Goes 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)
Blaaubeen G. te Goes 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)
Blaaubeen G. te Goes 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)
Blaaubeen G. te Goes 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)
Blaaubeen G. te Goes, 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
Blaaubeen G. te Goes, 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
Blaaubeen G. te Goes, 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)
Blaauw Derkje Klazes Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Blaauw A. H. te Maartensdijk 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)
Blaauw Abele (33 jaar) Kuinre Kapitein op een Stoomboot, jaar 1838

Blaauw Cornelis te Joure, een verzoek om een dwangmiddel tegen hem te ondernemen i.v.m. belastingschuld jaar 1814
(2)
Blaauw de ….? de weduwe te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
6843 30-C
Blaauw de David, 492 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de

21-05-1824
6005 938 blz. 4
30-11-1815
8204 829/20, 6
12-08-1839
3700 41-B
05-02-1836
3701 41-C
11-02-1839
3577 47
27-08-1833

6251 1078
30-11-1814
6838 7-A bijl. 1
Mannen
Correctie
26-03-1824
3701 1-C
blz. 5
01-03-1839
3700 41-B
05-02-1836
3700 41-C
04-02-1837
3701 41-C
11-02-1839
6026 652
23-09-1817
6034 398
30-05-1818
3577 47
27-08-1833

6838 7-A bijl. 1
Mannen
Huis Arrest
26-03-1824
6028 810
13-11-1817
6864 7-A1-1
10-01-1825

6843 2A
28-05-1824
5997 307
31-03-1815
5997 307
31-03-1815
6016 707
21-11-1816
8280 517-11, 45
19-05-1840

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)
Blaauw de Dirk Klazes 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)
Blaauw de Jacob Andries 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)
Blaauw de Jacob Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar
1836 (5)
Blaauw de Jacob Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9)
Blaauw de Jacobs Ysken Veerschipper, jaar 1833---- Pakker Sytske Annes Weduwe van Yske Jacobs de Blaauw
(Schipper) Bolsward een request door haar getekend dat haar oudsten zoon Jacobs Ysken schoon minderjarig te
vergunnen als Schipper van Bolsward op Sneek dit veer te mogen varen enz. het verzoek door de schipper Postma
Doekele Sieberens huurder van dit veer voor de wederhelft ondersteund en getekend enz. jaar 1833 (23)
Blaauw de Jan de weduwe te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk
wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Blaauw de Jan H., 212 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)
Blaauw de Jan Jacobs te Workum, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (5) dossier (8)
Blaauw de Jan Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836
(5)
Blaauw de Jan Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837
(7)
Blaauw de Jan Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9)
Blaauw de Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke
Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September
1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Blaauw de N. (S.?) 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)
Blaauw de Yske Jacobs † Schipper, jaar 1833---- Pakker Sytske Annes Weduwe van Yske Jacobs de Blaauw (Schipper)
Bolsward een request door haar getekend dat haar oudsten zoon Jacobs Ysken schoon minderjarig te vergunnen als
Schipper van Bolsward op Sneek dit veer te mogen varen enz. het verzoek door de schipper Postma Doekele Sieberens
huurder van dit veer voor de wederhelft ondersteund en getekend enz. jaar 1833 (23)
Blaauw Dirk K., 128 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)
Blaauw Dirk Kl. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Blaauw Dirk Klaazes---- Leeuwarden . onderwerp ; een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens
een opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de
honderd vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz. ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk
Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder
ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag enz. jaar 1825 (6)
Blaauw Dirk Klazes ( betreft de zaak tegen de beruchte Blaauw Dirk Klazes) dat de 31 dezer dient zal een zeer talrijk
publiek trekken, enz. jaarr 1824 (3)
Blaauw Dirk Klazes 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 195
Blaauw Dirkjr Kl. 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 208
Blaauw Durk K. , 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)
Blaauw F. 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)
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Bladzijde 4
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Blaauw G. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat voornoemde wees die nog niet van verlof in het gesticht van de Gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid zijn teruggekeerd jaar 1841 (2)
Blaauw Geertje er later bij geschreven Geesje 19-06-1829 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt
vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde
vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840
enz. jaar 1841 (7)
Blaauw H. Groningen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Blaauw Harke 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)
Blaauw Heino Groningen Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Blaauw J. te Oostwolde, 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
Blaauw J. te Oostwolden, 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)
Blaauw Jacob Klases, hij is opgeroepen voor de Landmilitie, maar is van huis vertrokken zonder dat iemand weet
waarheen enz. jaar 1814 (1)
Blaauw Jan Alberts Sneek is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van
naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in
een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over
1840 enz. jaar 1841 (7)
Blaauw Jan Alberts staat vermeld in een document als bedelaar betreffende een staat van opzending jaar 1840 (2)
Blaauw Jan Alberts, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Sneek is het Onderstands Domicilie wordt vermeld
in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar
de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Blaauw Jan Gerbens, Beurt en Veerdienst van Akkrum 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 1856 (8)
Blaauw Jeep te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Blaauw Jelle Gerbens te Akkrum, Beurt en Veerdienst van Joure naar Akkrum, 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).
Blaauw 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)
Blaauw Johan Nicolaas in een door hem ondertekende brief verzoekt hij om te mogen varen met de stoomboot “Othello”
in het water van Friesland tevens de correspondentie aanwezig enz. jaar 1918 (6)
Blaauw Johannes, 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)
Blaauw Klaas Aukes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn
en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6)
(dossier 8)
Blaauw Kornelis Drachten Schip de Koningin Emma, jaar 1881 (5)
Blaauw Kornelis Gerbens Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, , jaar 1882
Blaauw R. te Oostwolde, 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
Blaauw R. te Oostwolde, 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)
Blaauw S. J. , Tamboer Majoor wegens geleverde Trommelvellen , Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens
geleverde Koffie en licht enz. aan de Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)
Blaauw S. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
8285 615-2, 26,1
Blaauw S.& Zoon te Dokkum 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
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)
6071 467
Blaauw Sible Jacobs,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer
07-06-1821 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)
6840 36-A
Blaauw Sybren Kl. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
blz. 21
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
22-04-1824 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)
3622 Dossier
Blaauw Verlaat---- Poelstra Reint Roels wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en
A-1
wel de pacht van het Verlaat genaamd Blaauw Verlaat als borg Westra Ruurd Jans en Poelstra Roel Andries, ook
30-10-1832 aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen
staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838
dossier (50)
6709 36 deel 2
Blaauwbeen G. te Goes, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 13
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode
16-01-1822 der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
9180 264
Blaauwbroek Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-02-1915 Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
9186 374
Blaauwbroek Fokke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
04-04-1918 provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (3)
6413 21
Blaauwstra S. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
16-01-1817 Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een
naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van
IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
6843 30-C
Blaauwstra Sijbrandus, 315 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
8204 829/20,. 7
Blaauwykel Jan Roels hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
12-08-1839 Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
8211 988-3, 8
Blaaw S. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 1
ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839 gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
8211 988-3, 8
Blaaw S. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 2
ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839 gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
8223 1199/11
Black G. Oosterdok Asd.Kapitein op de Elisabeth, jaar 1839
23-11-1839
8201 785/9
Black J. Kapitein is met zijn schip The Friendship vanuit Newcastle geladen met Steenkool op 4 Mei te Amsterdam
Bladzijde 2
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
07-05-1839 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)
6843 30-C
Bladergroen Gerrit, 720 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
5614 1, 2 en 3
Blaess A.---- Puister P .Zuidbroek Schipper op de Wilhellmina, dat hij met zijn Aakschip Wilhelmina groot 123 tons bij
29-01-1911 het doorvaren van de brug te Oudeschouw averij heeft belopen enz. van Zuidbroek varende naar Valenciennes in
Frankrijk geladen met aardapelen gesleept in linie met 4 andere schepen enz. verder komt voor zijn Agent der
vezekeringen Blaess A. en de expert om de schade op te nemen Leenaerts A. van de assurantie Mij. Canne & Balwe te
Amsterdam, jaar 1911
8315 1231/13
Blair D. Rotterdam Kapitein op de Echo, Jaar 1840
14-12-1840
8315 1231/13
Blair David Rotterdam Kapitein op de Sarah Ellen, Jaar 1840
14-12-1840
8021 1020-19
Blaise Jean Francois * 18-03-1809 Florenville , Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de Signalements
09-08-1837 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 Petrus 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, jaar 1837 (4) dossier (20)
8195 661/16
Blakeston J. Rotterdam/Friesland .Schip de Janet, jaar 1839
28-06-1839
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06-02-1824
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Blz. 14
06-02-1824
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6414 27
15-01-1817

6864 18-C
07-01-1825

8309 1105-2
07-11-1840
8361 410-2
27-04-1841
8257 75/7
22-01-1840
8364 501-5
22-05-1841
8386 939/7
22-09-1841
6399 784
14-09-1815
6399 789
21-09-1815
6020 178
24-03-1817
5982 1750
16-12-1813
6424 584
02-12-1817

6632 1316 lijst
2_L.
22-10-1814

6277 30-6
09-01-1817

Blanc Louis geb. 12 Vendemaire jaar 12 Pitthem ,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)
Blanche A. F. 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
Blanche A. F. 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
Blanché Jan Lodewijk 374 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)
Blanche Joachim 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)
Blancke August Frederich * 1782 te Basel , Regiment Zwitsers, Muzikant ; hij wordt vermeld als soldaat Muzikant 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)
Blancke G. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en
uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840
(2)
Blancke G. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de
door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)
Blancke G. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten
effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5)
Blancke G. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met
Binenlandse en Buitenlandse Effecten, jaar 1841 (3)
Blancke G. Makelaar, onderwerp; Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841 op last van
zijn Majesteit enz., jaar 1841 (6)
Blanckers S. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 9 ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (5)
Blanckers S. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 9 ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken van de werving van enz. jaar 1815 (1)
Blandean Jan Joseph Louis staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij
de administratie der verenigde regten te Sneek 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)
Blandeau ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Blangsma Ulbe 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Blank Dirk 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)
Blank Durk 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)
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Blank Frederik komende van Pruissen: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Marssum
onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens[jaar 1841 (4))
Blank Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Blank Grietje 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 192
Blank Grietje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Blank Grietje, 28 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (48)
Blank Grietje, 311 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)
Blank Grietje, 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)
Blanke Jagehom 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)
Blanke Jan Gerrits Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche
Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Blanke Klaas Klaases 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)
Blankema H. C. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Blankema H. K. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Blanken ….? ---- Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding hrt driejarig onderhoud van der Duin
beplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft
gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur
Wellenbergh ….? En de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der
Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6)
Blanken A. te Gouda Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Blanken---- Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal van den Waterstaat wiens functie overgaat op de Inspecteur Generaal
Blanken aangesteld voor de Waterstaat, de wegen, vaarten en verdere publieke werken enz. voor het Armenwezen en de
Gevangenissen de heer Bye de J. voor de Nationale Militie en schutterijen de Generaal Majoor Bosch van den J. ziij
zijn alle als administrateuren benoemd enz. enz. jaar 1823 (5)
Blanken J. A. te Utrecht Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Blanken J. Jz. te Den Haag Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Blanken Wopkje K. , 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)
Blanken Wopkje Kl. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Blankenham uit Overijssel ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige
gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van
de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer,
Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de,
Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een
uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
Blankenham, ---- Overstroming; de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade
enz. Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee,
Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)
Blankenheim Ch’ r Jacq’ s 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
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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 Aerling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Blanket Jochum, 5 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)
Blanket Jochum, 9 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)
Blanksma B. J. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Blanksma B. J. te Pingjum 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)
Blanksma B. J. te Pingjum 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)
Blanksma B. J. te Pingjum 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)
Blanksma B. J. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Blanksma B. J. te Pingjum 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)
Blanksma B. J. 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)
Blanksma Br. J. 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)
Blanksma C. P. de weduwe staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van
de de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare
1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Blanksma Directeur Secretaris De Goede Verwachting 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)
Blanksma Eibert Huites 244 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)
Blanksma Eibert Huits te Pingjum 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)
Blanksma Elle nr. 3 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)
Blanksma H. M. te Cubaard (Kubaard) 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)
Blanksma HaijeMenaldum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
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Blanksma Haye Met signalement Nachtwacht Menaldumadeel, jaar 1915 (3)
Blanksma Jan Hendriks te Wonseradeel 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)
Blanksma Jan---- Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem
opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse,
Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan
alwaar hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en
dat in tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en
Mertens Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar
zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)
Blanksma P. J>, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Blanksma P. te Arum 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)
Blanksma P. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Blanksma Pieter staat vermeld met 5 kolommen info in Baaker G. A. 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 de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon
No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Blanksma U. U. te Kimswerd---- staat vermeld op een document inzake de bekeuringen van : Blanksma U. U. te
Kimswerd, Visser S. H. te Lemmer, Temminga A. G. te Oosterend, Banning & zoon de weduwe te Workum, Sijtinga J.
B. te IJsbrechtum enz. jaar 1840 (4)
Blanksma Ubbe Piers 168 Witmarsum 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)
Blanksma Wijbren Dirks gepasporteerde Milicien van het Battaillon Transporttrein is verpligt om zijn Paspoort enz. doch
wegens het ongemak aan zijne voet kan hij niet reizen enz. jaar 1837 (3)
Blankstein H. te Huizinge 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)
Blankstein Predikant te Huizinga 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)
Blase Harmen 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)
Blaton---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de
sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs
komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp,
Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde,
Henegouwen met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Blau J. zijn rekening wordt betaald wegens kosten voor de viering van de geboorte van de Koning enz enz. hij komt
voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar
1814 (1) dossier (36)
Blau J. G. de weduwe, Rentniersche te Kollum moet mee betalen omdat zij 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)
Blau J. J. zijn rekening wordt betaald wegens kosten voor de viering van de geboorte van de Koning en reisgeld enz enz.
hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L.
enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Blau Jan Agent van Politie verzorgd Veen van der Antje kind van Veen van der Geert Hendriks en Haak van der
Catharina beide † 1826, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Blau Jan Johannes Kollum Politieagent, jaar 1839
Blaubeen G. te Goes Praeses 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
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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)
Blaupot W. te Groningen het betret de strandgoederen van het verongelukte schip de Goede Hoop, er is een acte van
Cautie gepasseerd enz. jaar 1821 (1)
Blauw ….? de weduwe 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)
Blauw A. & Lemstra J. beide te Kuinre een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland met de “Pelikaan “
met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1896 (1)
Blauw Abele te Kuinre, zijn verzoek om gratie is afgewezen betreffende een veroordeling van fl. 50.= wegens overtreding
van het reglement van Politie op de waterstaatswerken enz. veroordeeld samen met Lemstra Jeen beide
Stoombootkapitein enz. enz. jaar 1896 (9)
Blauw Aebele---- Lemstra Jeen en Blauw Aebele ondernemers van ene stoombootdienst beide te Lemmer wonende delen
mee op een aanplakbiljet dat zij met hun Stoomboot “De Pelikaan” een dienst zullen uitvoeren op diverse dagen van
Kuinre naar naar Sneek en Zwolle enz. jaar 1895 (4)
Blauw Bauke, 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)
Blauw de Jan H., 124 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)
Blauw de Jetje H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte
der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier
(19)
Blauw de Sible Jacobs te Hemelum Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert
enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting
enz. jaar 1822 (3)
Blauw Dirk K. 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)
Blauw Dirk K., 1 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)
Blauw Dirk Klazes van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren
der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Blauw Engbert M. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Nijega 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
Blauw Evert, 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)
Blauw gerben 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)
Blauw H.---- Zee van der J. , Jong de S. en Drijfhout J. allen te Heerenveen-Nijehaske maken bekend op een
aanplakbiljet door hen getekend dat per 24 Maart een Nieuwe Dienst voor Pasagiers, Goederen en Vee hebben geopend
met de Stoomboot De Drie Gemeenten tusschen Heerenveen, Sneek & Leeuwarden met de vertrek en aankomsttijden en
de Tarieven en de aanlegplaats is te Heerenveen bij Prinsen L. te Sneek a/d Nieuwe Kade, Kantoor bij Vogelzang H. aan
het Klein Zand en te Leeuwarden aan de Willemskade Kantoor Blauw H. . (ook aanwezig een krantenstuk) enz. jaar 1884
(9)
Blauw Hendr. M. 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)
Blauw Hendrik, 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)
Blauw Imke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Blauw Jacob Sjoerds hij is borg voor; Blauw de Sible Jacobs te Hemelum Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in
de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige
taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)
Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw Sijbrand Jacobs en
Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no. 136 verschuldigde
accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum, een Notarisakte
bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder eene huizing
staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens wordt de
waarde van het onroeren goed enz. vermeld jaar 1840 (9)
Blauw Jacob van beroep Wolkammer te Dokkum verzoekt vrijdom van accijns voor 440 ponden zachte zeep en 25oo
ponden ruw zout voor het wasschen en Bleeken de Witten Schapenwol van zijne fabrijk enz. jaar 1840 (7)
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Blauw Jacob Wolkammer, Grossier enz. staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het jaar
1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen ook een door hem geschreven
en ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (15)
Blauw Jacob, 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)
Blauw Jan 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)
Blauw Jan U. , Onderwerp: aanslagen Personele en Mobilaire belastingaanslagen over het jaar 1820 Gemeente
Lippenhuisen enz. enz. jaar 1822 (2)
Blauw Klaas Aukes 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)
Blauw M. 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)
Blauw Machiel, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Blauw Petronella kind van vader onbekend en moeder Kleihuis Aaltje J Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de
Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.
jaar 1832 (4)
Blauw Remmert Klaas 44 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)
Blauw Rimmert K. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Blauw S. J.---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw
Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no.
136 verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te
Dockum, een Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands
genoemd, verder eene huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den
Uithoorn gevestigd tevens wordt de waarde van het onroeren goed enz. vermeld jaar 1840 (9)
Blauw S. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Blauw S. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Blauw S. te Dokcum als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de
uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Blauw S. te Dokcum 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
Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Blauw S. te Dokkum als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Blauw S. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Blauw S. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Blauw S. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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
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Blauw S. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Blauw Salomon, 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)
Blauw Sijbrand Jacobs---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma
Blauw Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk
D. no. 136 verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te
Dockum, een Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands
genoemd, verder eene huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den
Uithoorn gevestigd tevens wordt de waarde van het onroeren goed enz. vermeld jaar 1840 (9)
Blauw Sjoerd, 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)
Blauw Sjoerd, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Blauw Tjietze, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Blauw Tjitte Rykeles Nijehaske Schipper 4 Maart verongelukt bij Schokland jaar 1821
Blauw Tjitte Rykeleste Nijehaske van beroep Schipper en is op 4 Maart verongelukt bij Schokland jaar 1821 (
ingebonden voor akte 104)
Blauwbroek Pieter Aukes, 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)
Blauwiekel R?al…. wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het
Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7
kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon
bevinden enz. jaar 1841 (3)
Blauwiekel Roel Johannes 141 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)
Blauwiekel S. J. * Dragten 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)
Blauwkel Roel S., 49 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)
Blauwkel Roel, 75 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)
Blauwmuts B. 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)
Blauwpot ….?---- Noorda ….? Kapitein op het schip De Goede Hoop, onderwerp is de rekening en verantwoording van 9
vaten Traan gereclameerd door de heer Blauwpot ….? te Groningen als behoorende tot de lading van genoemd schip enz.
jaar 1821 (1)
Blauwpot W. Koopman te Groningen betreft afgifte aan hem van 9 vaten Traan herkomstig van de lading van het Schip
de Goede Hoop enz. jaar 1821 (1)
Blauwpot Willem van beroep Koopman te Groningen geeft eerbiedig te kennen in een door hem ondertekend request dat
hij houder van een Cognossenment waarbij de schipper Noorda H. J. het Schip de Goede Hoop gevoerd en op de banken
van Ameland vergaan heeft erkent ontvangen te hebben negen vaten traan om deselve uit te leveren aan de Heeren
Armstrong & Co. te Nieuw Castel in Engeland, enz. enz. Jaar 1821 (5)
Blauwstra J. , 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)
Blauwverlaat---- Kollum, onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen met de Conditien van verpachting
van de Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat, Driezumer
Tolhek, Woutenswouden Tolhek, Kollumer Tolhuis, Blauwverlaat en Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10)
Blayden John Rotterdam Kapitein op de Friends, Jaar 1840

8384 907-16
13-09-1841
6273 803-4
17-09-1816
9191 717 blad 1
10-06-1920
6098 933
27-09-1823
6397 662
13-07-1815

6020 180
28-03-1817
6101 1248
05-12-1823
6097 752 en 768
12-08-1823
6024 437-b
08-07-1817
6063 703
11-10-1820
6027 718-a
14-10-1817
6049 548
07-08-1819
6036 493-C
13-07-1818
6052 793
05-11-1819
6054 34-C
12-01-1820
6042 44-A
20-01-1819
6057 261-C
11-04-1820
6060 494-B
12-07-1820
6066 53-B
23-01-1821
6069 285-B + C
10-04-1821
6072 549-A
10-07-1821
6075 771
11-10-1821
6078 35
09-01-1822
6045 238
13-04-1819
6084 649
09-07-1822
6021 247
17-04-1817
6030 53-c
23-01-1818
6081 366
11-04-1822
6090 42
14-01-1823
6093 299
11-04-1823
6039 771-c
16-10-1818
6624 196
29-01-1814
6624 197
29-01-1814

Blaydes CV. B. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT
CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Blaze Harmen Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)
Blecker Gabe 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)
Blecourt de J. J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz.
met vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Blecourt de J. J. 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)
Blecourt de J. J. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij
benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)
Blecourt de J. J.---- Vries de Meindert wordt benoemd tot Griffier van het Vredegerecht te Buitenpost in plaats van
Blecourt de J. J. die in een andere functie is benoemd enz. jaar 1823 (1)
Blecourt de Jan Johan ---- Vries de Meindert 35 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met
candidaten voor de post van Griffier in het vredegerecht Buitenpost enz. i.p.v. Blecourt de Jan Johan die benoemd is tot
Notaris te Veendam in de Provincie Groningen, jaar 1823 (4)
Blecourt de Jan Johan Griffier te Buitenpost, 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)
Blecourt de Jan Johan , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Blecourt de Jan Johan 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)
Blecourt de Jan Johan 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)
Blecourt de Jan Johan te Buitenbpost 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)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost 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)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost 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)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Blecourt de Jan Johan te Buitenpost, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Blecourt de Jan Johan te Kollum zijn beediging als Griffier te Buitenpost jaar 1817 (2)
Blecourt de Jan Johan, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Blecourt de Jan Johan, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
Kanton Buitenpost, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Blecourt de Jan Johan, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Blecourt de Jan Johan, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Blecourt de Jan Johan, 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)
Blecourt de Jan Johannes voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Wiersma E. E. de
Schout van de gemeente Burum jaar 1814 (1)
Blecourt de Jan Johannes voormalig Secretaris wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Eskes B. de
Schout van de gemeente Kollum jaar 1814 (1)
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Blecourt de Jan Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal
1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en
hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Blecourt de Johan te Collum 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)
Blecourt J. D. 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)
Blecourt J. D. voor betaalde Schipvragt van de Pieken en wordt daarvoor betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven van
de Gemeente Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2)
Blecourt J. J. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2
Bleek Klaas Klases * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat
met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december
1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Bleek van der Pieter Jurjens---- 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)
Bleekemolen Cornelis wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Bleekemolen Hermanus Jan wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Bleekemolen Jan.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van
de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Bleekens Jan Lepkes te Wonseradeel Staat vermeld op een Nominative Staat mvan miliciens met 11 kolommen
informatie die ingelijfd zijn bij de 18e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839
(7)
Bleeker Gerrit Jurres wonende te Stavoren Schipper geeft kennis dat hij bij koop eigenaar is geworden van het veerschip
van ouds varende van Stavoren op Leeuwarden en dat hem wel het patent is overgedragen maar verzuimd is geworden
enz. ook aanwezig een vrachtlijst met de kosten en een reglement enz. jaar 1845 (8)
Bleeker Age Ymtes---- Deelstra Sjoukje Hendriks gehuwd met Bleeker Age Ymtes te Bolsward, Hendriks Tjitse en
Deelstra Jan Hendriks beide te Leeuwarden, betreft de memorie van aangifte der nalatenschap Tjesses Douwe (3)jaar
1824
Bleeker Alida en Hesselink A. met terugzending van hun Request met vrijsteling van boete door hen verbeurd enz. enz.
i.v.m. de successie van de nalatenschap van hun oom Alring Berend in leven te Sneek en aldaar overleden op enz. enz.
het zuivere saldo van zijn nalatenschap is fl. 203.386- 91/2 na aftrek van enz. enz jaar 1825 (1)
Bleeker Alida---- Hesselink A. als man en medeondetekenaar van de memorie van desselfs vrouw Bleeker Alida beide
wonende te Sneek eenige erfgenaame van haar wijlen oom Alring Berend overleden 03-01-1824 te Sneek enz. jaar 1825
(3)
Bleeker Alida, echtgenote van Hesselink Abraham Olieslager te Sneek verzoekt kwijtschelding van van een bote
betreffende het niet op tijd aangeven van een memorie van aangifte der nalatenschap van Alting Berend overleden 3
januari 1824 te Sneek enz. jaar 1825 (4)
Bleeker Anna en Martha te Sneek . Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske
Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)
Bleeker Anna Mathilde Hesse, 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)
Bleeker Anne nr. 127 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot
kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare
1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Bleeker Auke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Bleeker D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Bleeker Dirk Cornelis hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 21 wegens wagenhuur ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Bleeker Dirk G. Schipper van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bleeker Eva weduwe ten Cate ….? te Sneek Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van
Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend , jaar 1825 (3)
Bleeker Evert Wijbes, Fuselier Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en
Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)
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Bleeker Evert Wybes behorende tot de ligting van 1820 dat hij zig bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van
enz. heeft achtergelaten jaar 1825 (2)
Bleeker Evert Wybes te Franeker 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)
Bleeker Fedde, 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)
Bleeker Gabe G. Timmerman 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)
Bleeker Gabe Gabes---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn
handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg
slordig is willen hun kinderen dan ook naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling
enz. enz. jaar 1822 (6)
Bleeker Gabe secretaris der kamerr---- 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 (5)
Bleeker Gabe, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende
gemeenten jaar 1917 (5)
Bleeker Hijlke, 136 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)
Bleeker IJ. H. te Pingjum 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)
Bleeker IJ. H. te Pingjum 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)
Bleeker IJ. H. te Pingjum 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)
Bleeker IJ. H. te Pingjum 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)
Bleeker IJ. H. te Pingjum 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)
Bleeker IJnte Wopke 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)
Bleeker J. (Jacob) beediging als burgemeester van Rauwerderhem ,jaar 1918 (6)
Bleeker J. (Jacob) zijn benoeming tot Burgemeester van Utingersdeel en zijn ontslag als Burgemeester van
Rauwerderhem jaar 1919 (3)
Bleeker J. H., 48 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
van 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)
Bleeker J. P. 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)
Bleeker J. P. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Bleeker J. P. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bleeker J. P. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bleeker J. S. onder Harlingen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840
afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Bleeker Jacob Pieters 16 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)
Bleeker Jan P.,---- Dijkstra Berend , plaatsvervanger voor Bleeker Jan P., 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)
Bleeker Jan Sipkes hij is nummerverwisselaar voor IJntema Douwe Oebes 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)
Bleeker Jan Sipkes te Wonseradeel Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie
die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Bleeker Jan Wybrens 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)
Bleeker Jelle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum 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)
Bleeker Jelle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum 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)
Bleeker Jetje (Yetje volgens Tresoar) Hendriks---- Bakker Sible Romkes * 16-12-1820 Harlingen z.v. Bakker Romke en
Bleeker Jetje (Yetje volgens Tresoar) Hendriks beide overleden , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale
Militie de Stad Harlingen en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Bleeker Jetze Wijbren---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende 1e Buitenhoff Jan Sijmens behorende tot de Doopsgezinde Gemeente wiens vrouw enz., 2e Ferf
Sijmen IJppes en Velde van der Tjibbele Ruurds wiens vrouwen enz., 3e Bleeker Jetze Wijbren wiens vrouw enz. jaar
1815 (4)
Bleeker Jochum naar Amerika, Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Bleeker Johannes ---- Mol de Gerrit nummerverwisselaar voor Bleeker Johannes , 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)
Bleeker Johannes, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Bleeker Jurjen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Bleeker Jurjen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Bleeker Jurjen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Bleeker Jurjen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Bleeker Jurjen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Bleeker Jurjen, 5e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Bleeker Jurjen, 5e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
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Bleeker Jurjen, 5e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Bleeker Jurjen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Bleeker K. nr. 180 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Bleeker Klaas A. Linnenbleeker 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)
Bleeker Klaas Annes, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente
Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen als officier met
vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)
Bleeker Klaas Klazes 73 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz.
jaar 1841 (5)
Bleeker Klaas 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)

Bleeker Klaas, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Bleeker Klaas, 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)
146
Bleeker Klaas, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
06-02-1918 griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
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Bleeker M. W. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van
04-07-1817 Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na
de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der
ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan
de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland
Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J.,
Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)
293
Bleeker M. W. ---- Vlink IJ. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
02-07-1817 betreffende de Nationale Militie betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer
te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P., Bleeker M. W., Wouters
J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J.
Fourier enz. jaar 1817 (2)
30-01-1825 Bleeker Martha---- Bleeker Anna en Martha te Sneek . Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap
15-A
van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)
378
Bleeker Mintje Wouters Sergeant staat vermeld op de lijst als voordragt ter vervulling van deze vacature als bijlage bij>>
15-11-1861 Olivier W. President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken dat de Heer Houwink C. het Honorabel ontslag als 1e Luitenant en dat hij als voordragt ter
vervulling van deze vacature voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3)
11-02-1825 Bleeker Mintje Wouters te Sneek, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de
10-A en Bijl. Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (16)
4
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Bleeker N. W., ---- Schiere J. C. Hij reclameert tegen ontlasting van belope de hoofdsom enz. enz. wordt ook in genoemd
13-12-1823 voor een nieuwe taxatie Controle Sneek: Rivier J., Bloemsma Y. K. , Kuipers J. D. , Bleeker N. W., Vries de J.,
Klimmeboom G. F. te Franeker nz. Enz. jaar 1823 (2)
1016
Bleeker P. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te
21-06-1879 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)
1454
Bleeker Pieter, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-10-1916 Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1472
Bleeker Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
07-11-1917 Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917
(5)
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Bleeker Poppe Jurres Beurtschipper op Amsterdam wonend te Koudum geeft in een door hem ondertekende brief te
13-04-1847 kennis dat hij onlangs een beurtveer is aangelegd tusschen Galamadammen en Stavoren op Amsterdam en dat er voor
hem geen gunstige aanlegplaats bij de Galamadammen bestaat en dat enz. wordt ook in genoemd Bolten C. J. Provinciale
Ingenieur jaar 1847 (7)
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Bleeker R. Harlingen Kapitein op de Zuiderzee komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)
Bleeker R. Harlingen Kapitein op de Zuiderzee komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)
Bleeker Rein, 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)
Bleeker Rein, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Bleeker Rein, 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)
Bleeker S. P. arbeider te Oenkerk wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie
verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)
Bleeker S. wegens leverantie van IJzerwaren 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)

Bleeker Sikke 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)
Bleeker Sjerp Hankes staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Bleeker Sybren, 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)
Bleeker Tjerk, 7e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Bleeker Tjouk Alles 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)
Bleeker Wieberen Sietzes te Dragten, Beurt en Veerdienst van Dragten 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 1867 (8).
Bleeker Wieberen Sietzes te Dragten, Beurt en Veerdienst van Dragten naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Bleeker Wijbe Stevens als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Bleeker Willem Jan, 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)
Bleeker Wybe Steevens, ---- 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)
Bleeker Wybe Stevens 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)
Bleeker Wybe Stevens 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)
Bleekers Simon, 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)
Bleekrrt Minjtje W. 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)
Bleeksma G. P. 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)
Bleeksma G. P. 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)
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Bleeksma G. P. te Smitshuis, 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)
Bleeksma Geert P. vermeld op een Staat van Requesten onderwerp Accijns op den Turf jaar 1841 (3
Bleeksma Geert Pieters te Deersum hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat
aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli
1811 en op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info
zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)
Bleeksma M. P. te Deersum------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de
Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en
gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)
Bleeksma P(ats) G., Handgeschreven brief van P(ats) G. Bleeksma, Jaar 1840
Bleeksma P. G. ---- Goedemoed Hielke Hendriks en Jaarsma Adriaan Willem Commiesen bij de Directe Belastingen en
Horst ter Marcellus de post hebbende aan de wacht bij de Hoeksterpoort enz. het betreft invoer van 2 fusten inlandsch
gedistilleerd van de firma Ruitenschild R. naar Bleeksma P. G. enz. jaar 1839 (5)
Bleeksma P. G. te Deersum wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van
het bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het
Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van
onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bleeksma P. G. 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)
Bleeksma P. G. te Deersum wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van
het bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het
Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van
onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bleeksma P. G. te Rinsumageest 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)
Bleeksma Pals G. staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (2)
Bleeksma Pals G. staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (2)
Bleeksma Pals Geert staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Bleeksma Pals Geerts Rijks-schatter te Balk bepaling van de huurwaarde, jaar 1841 (4)
Bleeksma Pals Geerts staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Bleeksma Pals Geerts staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Bleeksma Paltz Geerts te Deerzum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 1e Luitenant bij de Compagnie
Popingawier no. 6 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar
1814 (3)
Bleeksma Pieter Geert Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bleeksma Pieter Geerts te Rauwerd hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat
aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli
1811 en op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info
zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)
Bleeksma S. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Bleekstra Jan Coerts 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
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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)
Bleekstra Jan Courts of Koerts wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art.
21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun
overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
Bleekstra Jan Koerts---- 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)
Bleekstra Jan Koerts---- Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat wegens afwezigheid van Bleekstra Jan
Koerts de Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland verzocht onderzoek te doen en dat; Hoffius ….? te
Leeuwarden is overleden dat Vries de J. L. aldaar is gedetineerd en dat Smits M. M. zich op het Bildt ophoudende ene
verlamming aan zijn hand heeft gekregen enz. jaar 1818 (1)
Bleekstra Jan Laets 522 Deersum 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)
Bleensma Jackele Rintjes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer
voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de
woonplaats enz. jaar 1841 (5)
Blei of Bles Te Rotterdam (komt voor in provinciaal bestuurlijk archief van Friesland, jaar 1839
Bleijenga Sijtze , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 23-06-1824 Sneek, 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)
Bleinsma Jackele Rentjes 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)
Bleinsma Jackle Rintjes 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)
Bleinsma R. R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bleinsma R. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Bleinsma R. R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Bleinsma R. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Bleinsma Rinkje---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten
van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)
Bleinsma Rintje Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Bleinsma Rintje R. de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam
van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bleinsma Rintje Reindes 31 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Plaatsvervanger van de
Vrederechter te Holwert i.vm. met het overlijden van Cocq Jacobus jaar 1817 (4)
Bleisen van J’s---- 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)
Bleisen van J’s---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*,
Kalenkoot Jacob* lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger
van Botma Sake* kan aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring
aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (2)
Bleistra Harlingen Kapitein op de Neptunis komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)
Bleiswijk P.---- Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het
octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit
document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de Maire
en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het
Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
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Bleker Alida te Sneek betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van haar oom Alzing Beerend en haar
mede erfgenaam is Hesselink A. enz. enz. jaar 1825 (1)
Bleker C. P.Onderwerp; proces verbaal van Herziening, benoemd als tegenschatter van Steensma K.L. . (ook vermeld als
Stienstra K.L.) jaar 1841 (9)
Bleker Christiaan Pieters 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)
Bleker Christiaan Pieters, 774 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)
737-5
Bleker Douwe, Zetmeyer te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
07-07-1817 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)
02-03-1825 Bleker Evert Wijbes, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen
26-C
info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
458 3e
Bleker G. J. IJlst heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de
Bataillon
Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein
06-10-1817 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)
525-A, 2
Bleker harmen Sipkes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van
31-47
de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
16-05-1840 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)
87
Bleker Jan Everts te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
23-04-1814 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)
30-C
Bleker Jan Pieters, 691 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824 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)
1114
Bleker Jorrit de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
6e blz. van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen
kolommen
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
641A
Bleker K. A.---- Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
08-12-1817 betreffende de Nationale Militie dat Bleker K. A. te Wartena mij heeft geïnformeerd dat hij reeds op de 5e dezer ontslag
enz. jaar 1817 (1)
922-1+ 8
Bleker Klaas A. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN,
09-12-1815 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)
859-1+4
Bleker Klaas A. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815 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)
255-BB
Bleker Klaas Klaas 498 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
01-06-1817 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)
248-b 1e bat Bleker Klaas Klaes 497 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
4e blz.
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
Nom. Staat
die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e
07-06-1817 afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
191-17
Bleker Lammert, 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)
27-A, 4
Bleker M. H. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
06-02-1824 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
11
Bleker M. W. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
08-01-1817 Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van
rang enz. jaar 1817 (3)
18-A blz. 4
Bleker Pier Klazes te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
21-01-1824 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)
249
Bleker Sipke Harmens, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
24-03-1823 veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en
Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)
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Bleker Steven W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Bleker Steven W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 –
1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Bleker Tjerk de weduwe 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)
Bleker W. P. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Bleker Y. H. te Pingjum 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)
Bleker Ynte H., 29 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)
Bles B. K?. te Langweer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bles Beene K. te Langweer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bles Hendrik K.---- Jong de Jan Douwes te Heerenveen en Jong de Pieter Annes beide te Heerenveen en Koopmans
Budde Jettes te St. Johannesga en Bles Hendrik K. te Joure staan vermeld in een document van Procesverbalen of acten
van schatting personele belasting enz. jaar 1825 (3)
Bles Hendrik Klazes arbeider op de Joure, een procesverbaal omdat er verschillen in de belasting opgave zijn. Jaar 1824
(2)
Bles K. B. ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende
personen hun handtekening. Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E., Werkman J.
H. en Boing G. J., Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)
Bles Klaas Hendriks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)
Bles of Blei Te Rotterdam (komt voor in provinciaal bestuurlijk archief van Friesland, jaar 1839
Bles v. d. J. L. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G.
Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus
Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Bles v. d. J. L. 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)
Bles v.d. J. L. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld
in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen
o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete
dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bles v.d. J. L. 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)

Bles v.d. J. 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)
Bles v.d. J. 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)
Bles van der Geert Wybes de weduwe uit een kamer bij het Schoenmakers Perk,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.
Bles van der Jasper, 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
Bles W. te Oudeschoot, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Knijpe enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
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Blesdijk-----Blesse, Onderwerp het plaatsen van 4 waarschuwingsborden vor Motorrijtuigen aldaar, een dossier met ook
een tekening waar de borden komen te staan met plaatsbepaling enz. van de Rijksweg Leeuwarden-Overijselsche grens,
Gemeente Blesdijke en Gemeente Wolvega. Jaar 1920 (8)
Blesdijke aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Blesdijke---- Kerk van Blesdijke wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke
zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en
Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Blesdijke, Request Leden Hervormde kerk te Blesdijke aan de Koning voor een bijdrage aan het herstel van de kerk met
een lijst van 42 inwoners van Blesdijke en Peperga , met hun bijdrage, met 31 handtekeningen van de verzoekers, jaar
1841 (5)
Blesma ….? wegens leverantie van Brood 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)

Blesma A.wegens leverantie van Brood 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)

Blesma Jan 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)
Blesma Johannes 5 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel 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)
Blesma van Georgius, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5) dossier (11)
Blesma van Helena E., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5) dossier (11)
Blesse---- Pen Jac. Te Blesse verzoeke te mogen kappen een aantal bomen i.v.m. las van mieren daardoor veroorzaakd, op
zijn perceel , ook een getekende kaart (Blauwdruk) met de situatie waarop zijn huis en de bomen staan ingetekend. en
een door hem geschreven brief door hem ondertekend, , jaar 1920 (6
Blesse, Onderwerp het plaatsen van 4 waarschuwingsborden vor Motorrijtuigen aldaar, een dossier met ook een tekening
waar de borden komen te staan met plaatsbepaling enz. van de Rijksweg Leeuwarden-Overijselsche grens, Gemeente
Blesdijke en Gemeente Wolvega. Jaar 1920 (8)
Blessebrug----Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn
handtekening, Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega
naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd
Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor
Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,
Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan Boer te Peperga , Deking Dura J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron
S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega enz. , jaar 1917 een dik dossier van 54
pagina’ s
Bleumers Franciscus Hendrik--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen
in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Bleyenga Luitjen Dirks 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)
Bliggenhorfer Conrad, geborenHallocon 1789 , 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)
Blij P. D. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om
het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer
Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren
Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een
document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van
der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar
Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses
en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van
verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze
Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling,
Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters
Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan,
Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Blija---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Blija staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het
Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar
1823 (8)
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Blija---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar
Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost,
Hallum, en de landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der
1e klasse, enz. jaar 1823 (5)
Blija, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Blija, ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen ,
Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en
Hallum, Jorwerd, dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het
District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse
Visser S. J., en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de
landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)
Blijaard 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 1875 (2)
Blijksloot Marten 145 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)
Blijnsma R. R. 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)
Blijnsma Rijnkje R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Blijsie 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)
Blijsma Reintze staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4
en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Blijstra A. R. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Blijstra Anne Reinders van beroep Broodbakker te Harlingen het betreft het teruggezonden verzoekschrift van hem
strekkende tot het bokemen van een vergunning om een nieuwe Hypotheek te stellen het request door hem ondertekend is
aanwezig waarin vermeld dat Blijstra Jan Klazes in leven Winkelier te Blija aldaar overleden op 1 sept. 1835 bij
Testament gemaakt het vrugtgebruik van zijne nalatenschap aan Geest van der Antje Klazes weduwe van de erflater en
Blijstra Klaaske Klazes weduwe Binderts Eeltje Tjallings te Grouw enz. jaar 1840 (6)
Blijstra 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 1916 (3)
Blijstra Auke S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Blijstra B. A. te St. Annaparochie een bekeuring wegens het houden van een schaap aan de Zeedijk, jaar 1824 (5)
Blijstra Bauke A. te St. Annaparochie een procesverbaal wegens het houden van een scheepje aan de zeedijk zonder
vergunning jaar 1824 (2)
Blijstra Jan K. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
Blijstra Jan Klazes---- Blijstra Anne Reinders van beroep Broodbakker te Harlingen het betreft het teruggezonden
verzoekschrift van hem strekkende tot het bokemen van een vergunning om een nieuwe Hypotheek te stellen het request
door hem ondertekend is aanwezig waarin vermeld dat Blijstra Jan Klazes in leven Winkelier te Blija aldaar overleden op
1 sept. 1835 bij Testament gemaakt het vrugtgebruik van zijne nalatenschap aan Geest van der Antje Klazes weduwe van
de erflater en Blijstra Klaaske Klazes weduwe Binderts Eeltje Tjallings te Grouw enz. jaar 1840 (6)
Blijstra K. de weduwe te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen
Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8
kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5)
complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Blijstra Klaas Andries wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de
aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde
belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Blijstra Klaas Reinders te Ferwerderadeel 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)
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Blijstra Klaaske Klazes---- Blijstra Anne Reinders van beroep Broodbakker te Harlingen het betreft het teruggezonden
verzoekschrift van hem strekkende tot het bokemen van een vergunning om een nieuwe Hypotheek te stellen het request
door hem ondertekend is aanwezig waarin vermeld dat Blijstra Jan Klazes in leven Winkelier te Blija aldaar overleden op
1 sept. 1835 bij Testament gemaakt het vrugtgebruik van zijne nalatenschap aan Geest van der Antje Klazes weduwe van
de erflater en Blijstra Klaaske Klazes weduwe Binderts Eeltje Tjallings te Grouw enz. jaar 1840 (6)
Blijstra R. H. Veerschipper Leeuwarden op Sneek, jaar 1838
Blijstra Rienk.----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van Harlingen naar Leeuwarden en van de
gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen consessie enz.
jaar 1845 (19)
Blijstra Sipke, 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)
Blijstra Sipke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Blijstra Sipke, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
5 kolommen info. jaar 1863 (2)
Blijstra Sipke, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1865 (2)
Blijstra Sipke, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1864 (2)
Blik K. ?.---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft
hij met verschuldigde eerbied te kennen als burger der stad Harlingen en in 1794 jong gehuwd toen Molenaarsknecht,
betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der
Stok komt ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij een aantal
verklaringen dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag,
ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?, Hooft van J. ?.
R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)
Blikman en Comp. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Bliksma (Bleeksma?) (Bleksma?) Pitter Eintzes hij ondertekend samen met de andere leden van de Gemeente raad van
Heerenveen ----- Hiddinga Elias: Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of
ongehuwd is enz. enz. jaar 1814 Tuimelaar Hendrik, Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de
Repartike over de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier
genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl. en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente
Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
Blindeman Hanck Mens---- Obdijk Sake Pieters, plaatsvervanger voor Blindeman Hanck Mens, afdeling 3e bataillon
Artillerie Nat. Militie 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 Armee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Blink Aurelia Siberens---- Bader Jan Johannes en Blink Aurelia Siberens zij schenken voor de verjaardag een schilderij
van het paleis te Leeuwarden enz. verder in de brief Daar ik mijn benevens huisgezin in groote armoede bevind door het
vele zukkelen en sterfgevallen alles hebben bijgezet, naakt en bloot zijnde verzoek ik te mogen worden geplaatst als
opzichter geplaats te worden in de kolonieen Fredriks of Williams enz. enz. jaar 1823 (2)
Blinke Riend Jaans te Makkum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van
de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Blinksma Hendrik Ates ----- Blinksma Johannes Timmerman te Leeuwarden een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Eennes Roel, in leven Mr. Schoenmaker te
Heerenveen wordt ook in genoemd Knegt Trijntje Andries en haar man Blinksma Hendrik Ates jaar 1824 (3)
Blinksma Ate Hendriks wonende in de Knijpe, Hij wordt voorgedragen voor de functie van Schatter voor het Slagtvee
voor het district van Knijpe tevens zijn benoeming enz. jaar 1825 (4)
Blinksma Ate Hendriks, arbeider te Knijpe, een handgeschreven brief met zijn handtekening en een verzoek; hij wil
graag de post hebben van zjn vader Blinksma Hendrik Ates als Rijksschatter van het Slachtvee enz. jaar 1824 (3)
Blinksma Freerk Attes, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Blinksma Hendrik Ates als slagter , een procesverbaal van bekeuring omdat die zodanig niet als patentplichtig is
ingeschreven en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. jaar
1824 (4)
Blinksma Hendrik Ates---- Blinksma Ate Hendriks, arbeider te Knijpe, een handgeschreven brief met zijn handtekening
en een verzoek; hij wil graag de post hebben van zjn vader Blinksma Hendrik Ates als Rijksschatter van het Slachtvee
enz. jaar 1824 (3)
Blinksma Hendrik Ates----- Blinksma Johannes, een request om vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte
van de nalatenschap van Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 , Knegt Trijntje Andries huisvrouw van Blinksma Hendrik
Ates jaar 1824 (3)
Blinksma Hendrik Ates, Slachter van het Slachtvee onderwerp; illigaal slachten, jaar 1824 (2)

6830 24-A-c
20-01-1824
6846 8-A
25-06-1824
6845 7-A
19-06-1824
6849 2-A
19-07-1824
6286 50 / 49
18-12-1817

6286 17 / 14
24-12-1817

6301 318-7
19-09-1821
6285 1242
11-12-1817

6285 1242
11-12-1817

6286 50 / 49
18-12-1817

6423 583
25-11-1817
8106 812/7
18-08-1838
6636 137
09-02-1815

6636 137
09-02-1815
6636 106
30-01-1815
8315 1231/13
14-12-1840
6421 407
04-09-1817

6093 302-2
11-04-1823

8172 247/15
06-03-1839
6865 18-A
21-01-1825
6870 12-03-1825
3-A
6406 1751+10-11
09-04-1816

Blinksma Hendrik Attes Slagter voor anderen te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van
Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)
Blinksma Johannes Timmerman te Leeuwarden een beslissing op een request om vrijstelling van een boete voor
memorie van aangifte van de nalatenschap van Eennes Roel, in leven Mr. Schoenmaker te Heerenveen wordt ook in
genoemd Knegt Trijntje Andries en haar man Blinksma Hendrik Ates jaar 1824 (3)
Blinksma Johannes, een request om vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van
Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 , Knegt Trijntje Andries huisvrouw van Blinksma Hendrik Ates jaar 1824 (3)
Blinksma Johannes, Timmerman te Leeuwarden betreft een verzoek om vrijstelling betreffende te laat aangifte doen van
een erfenis van Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 Heerenveen, Jaar 1824 (3)
Blinksma Pieter Eentses wonende in ’t Meer bij het Heerenveen hij schrijft en ondertekend met Pitter Eentses Blinksma
dat door de voormalige Schout van de voormalige Gemeente Heerenveen in den jare 1813 ter dienste van de Gendarmes
van hem is gerequeerd een huis met nog daaraan drie gebouwde woningen staande te Heerenveen op de zogenaamde
Dracht no. 180, 181, 182, 183 voor de som van enz. enz. tevens een besluit op dit request jaar 1817 (4)
Blinksma Pieter Erentses wonende in ’t Meer bij het Heerenveen hij schrijft en ondertekend met Pitter Eentses Blinksma
dat door de voormalige Schout van de voormalige Gemeente Heerenveen in den jare 1813 ter dienste van de Gendarmes
van hem is gerequeerd een huis met nog daaraan drie gebouwde woningen staande te Heerenveen op de zogenaamde
Dracht no. 180, 181, 182, 183 voor de som van enz. enz. tevens een besluit op dit request jaar 1817 (4)
Blinksma Pieter Erntzes de erven is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd Staat van
schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de
Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38)
Blinksma Pieter Ernzes wonende in ’t Meer bij het Heerenveen hij schrijft en ondertekend met Pitter Eentses Blinksma
dat door de voormalige Schout van de voormalige Gemeente Heerenveen in den jare 1813 ter dienste van de Gendarmes
van hem is gerequeerd een huis met nog daaraan drie gebouwde woningen staande te Heerenveen op de zogenaamde
Dracht no. 180, 181, 182, 183 voor de som van enz. enz. tevens een besluit op dit request jaar 1817 (4)
Blinksma Pitter Eentses---- Blinksma Pieter Ernzes wonende in ’t Meer bij het Heerenveen hij schrijft en ondertekend
met Pitter Eentses Blinksma dat door de voormalige Schout van de voormalige Gemeente Heerenveen in den jare 1813
ter dienste van de Gendarmes van hem is gerequeerd een huis met nog daaraan drie gebouwde woningen staande te
Heerenveen op de zogenaamde Dracht no. 180, 181, 182, 183 voor de som van enz. enz. tevens een besluit op dit request
jaar 1817 (4)
Blinksma Pitter Eentses---- Blinksma Pieter Ernzes wonende in ’t Meer bij het Heerenveen hij schrijft en ondertekend
met Pitter Eentses Blinksma dat door de voormalige Schout van de voormalige Gemeente Heerenveen in den jare 1813
ter dienste van de Gendarmes van hem is gerequeerd een huis met nog daaraan drie gebouwde woningen staande te
Heerenveen op de zogenaamde Dracht no. 180, 181, 182, 183 voor de som van enz. enz. tevens een besluit op dit request
jaar 1817 (4)
Blinskerken Kapitein Kommandant Bat. Art. Trein No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob uit de Gemeente Heeg van de ligting 1817 enz. jaar 1817
(2)
Block David Rotterdam en op Reis naar Batavia Zeeman, jaar 1838
Blocq van Haarsma Daniel---- Schore? Van der Jan D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Kiers R. School Onderwijzer die volgens oude Costumen van dese plaatse wierde verkozen door de
ledematen blijkens een beroepbrief van Kiers uit den jare 1762 met approbatie van den Grietman Haarsma van Aulus is
het tractement van Kiers verhoogd naar enz. en door de grietman Blocq van Haarsma Daniel verder vermeld als
Kerkvoogd Bosma K. K. enz. jaar 1815 (4)
Blocq van Haarsma de Daniel---- Scho?e v. der Jan D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende wegens een geschil en genoemd worden Kiers R. Schoolmeester in den jare 1762 en Haarsma van Aules,
Blocq van Haarsma de Daniel enz. jaar 1815 (4)
Blocq van Scheltinga de , Schout van de Gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de floreenpligtigen van de dorpe Hoornsterzwaag, Jubbega en Schurega, Oude en Nieuwe Horne enz. jaar
1815 (5)
Blodley Rotterdam Kapitein op de Preston, Jaar 1840
Bloech Benedicht * Tuffelen kanton Bern wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die
van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met
briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen
vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen
informatie enz. jaar 1817 (3)
Bloedjes G. de weduwe Zij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent
en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder
(Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar
1823 (18)
Bloem Alexander Joseph Geb. Hoerlen. Gegageerd hussaar bij het Oost-Indisch leger. “Is nadat hij tot julij laatstleden,
te Maastricht had gewoond, bij het tweede regiment Belgische jagers te paard, in dienst getreden, en den 2den September
daaraanvolgende, als overlooper van dat corps, te Valkenswaard aangekomen”. 1839
Bloem C. A. te Terschelling , een resolutie tegen wien door de Ambtenaren te Amsterdam den 18-01-1824 is
geverbaliseerd geworden enz. jaar 1825 (1)
Bloem C. A. te Terschelling een extract van de teregtzitting der regtbank in eersten aanleg van maandag 11 oktober 1824
de uitspraak (vonnis aanwezig) betreffende een zaak tegen genoemde er worden genoemd de commisen Stadelaar Pieter
en Wilgen Jan waartegen hij resistentie enz. jaar 1825 (5)
Bloem Cornelis Andries 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.
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op den 6e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3)
Dossier (11)
Bloem Cornelis Andries te Terschelling een vonnis van 11-10-824 contra hem, maar dat de uitspraak van de regtbank
volgens dat vonnis alleen maar enz. een brief van de Staadraad van Noord Holland jaar 1825 (3)
Bloem Dirk Jans, uit een huis in de Kleine Kerkstraat, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Bloem Geert, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)
Bloem Grietjen Jannes, 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)
Bloem Grietjen Jannes, 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)
Bloem Grietjen Jannes, 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)
Bloem H. J. te Terschelling 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)
Bloem J. J. Delfstrahuizen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Bloem Jacob aangesteld tot veldwachter en kettingwachter aan de Pier Christiaansloot te Delfstrahuizen jaar 1915 (6)
Bloem Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Bloem Wubbe Pieters, Hij staat op de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. wat weer te maken
heeft met het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te
Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en
een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Boersma
Sijmen Poppes dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als
antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten
betalen enz. jaar 1815 (12)
Bloember Broer Libbes te Langedijk betreft een proces verbaal en een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)
Bloemberg (ook Bloemberg) Engelbertus---- Hoogterp Harke H. Adjunct Schout van de Gemeente ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ingeschreven Blomberg
(ook Bloemberg) Engelbertus zoon van Blomberg ook Bloemberg K. (Klaas ook Nicolaas) Predikant te Midlum dat deze
Chirurgijns bediende is op ’t Zand in het Groninger land tevens een verklaring van de Schout Kin….? van de Gemeente ’
t Zand dat hij is ingeschreven aldaar voor de Militie enz. jaar 1816 (3)
Bloemberg Arend te Snikzwaag , 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)
Bloemberg Arent, Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde
Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs enz. jaar
1823 (7)
Bloemberg B. te Leeuwarden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl.
Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bloemberg Evert,---- Oenes Jan , nummerverwisselaar voor Bloemberg Evert, afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie
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
Armee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Bloemberg Jacob Arends te Haskerland 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)
Bloemberg Lute staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz.
jaar 1815 (5) dossier (9)
Bloemberg Rinke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Bloemberg Roelof 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)
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Bloembergen 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)
Bloembergen ….?, ontvangt betaling voor leverantie van Kaarsen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra
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)
Bloembergen A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te
kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) 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)
Bloembergen A. te Huizum 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)
Bloembergen A. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche
Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet
anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
Bloembergen Albertus, Tzummarum hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij
behoort op een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne
Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant
Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817
(4)
Bloembergen en Beekkerk heeft tegoed f. 1380 wegens Wol, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij
nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (2)
Bloembergen H. M. te Oppenhuizen 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)
Bloembergen L. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te
kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) 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)
Bloembergen Luite R. 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)
Bloembergen M. Douwes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement
Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814
voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
Bloembergen 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)
Bloembergen 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)
Bloembergen P. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel
van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en
zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814
(3)
Bloembergen P. 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)
Bloembergen Pier O. 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)
Bloembergen Pier Oenes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de
Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Bloembergen Pier Oenes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Bloembergen Pieter, 191 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)
Bloembergen R. Hij is Kerkmeester van der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden Onderwerp: tractement
voor een 7e predikant enz. jaar 1823 (3)
Bloembergen R. R. Ouderling en Veenstra N. K. Kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Rottevalle, hun request is
gepresenteerd en ondertekend door de Schout van Oudega Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, aan
de Gouverneur van Vriesland, nauwkeurig onderzocht en na gedane examinatie en dat de stelling der suppleanten met de
waarheid enz. jaar 1814 (3)
Bloembergen R. Smallingerland 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)
6709 36 deel 2
Bloembergen R. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
blz. 3
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
16-01-1822 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)
6628 777
Bloembergen Reijtze Rones Ouderling en Veenstra Ate Klases Kerkvoogd van den Gereformeerde Kerk te Rottevalle en
15-06-1814 beide wonende aldaar geven met eerbied te kennen in een brief door beide ondertekend aan de Gouverneur Generaal van
Vriesland dat de Diaconie Kas enz. en dat de Armen hun beurs door hunne enz. en dat het geringe onderhoud aan de
stokoude vrouwen van 81, 75 en 74 jaar oud enz. jaar 1814 (4)
6627 588
Bloembergen Reitse Rones geeft met allen eerbied te kennen dat hij als Ouderling bij de Hervormden in de Rottevalle en
28-04-1814 Feenstra Ate Klaases Kerkvoogd mede aldaar voor zig zelve en als gelastigde van de grootste meerderheid der
bloedigste Ingezetenen van Rottevalle verder gaat het over het Agterstallige Tractement van de Predikanten enz. jaar
1814 (1)
6843 30-C ongeBloembergen Reitze, 192 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
huwden D.
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met
21-05-1824 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)
8280 526-1, 23
Bloembergen Santee te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
22-05-1840 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)
3701 16-C
Bloembergen Sytze Piers, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de
14-03-1839 Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
3701 16-D
Bloembergen Sytze Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de
10-02-1842 termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
8375 708-5_23a-v Bloembergen te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van
20-07-1841 V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
6678 355
Bloembergen, Reitze Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
00-00-1818
5711 3
Bloembergen…. ? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement , Onderwerp:
28-08-1902 Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de
weigering van shippers die tarieven te betalen dossier . jaar 1902 (32)
6855 24-A
Bloemen A. Apotheker te Sneek , Een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; dat zijn huis staande op
02-10-1824 het Kleinzand no. 118 te Sneek voor de grondbelasting is gewaardeerd op 180 gulden enz. enz. jaar 1824 (4)
6048 455
Bloemen A. P. te Sneek, een ordonnantie op de reclames van Patentrecht enz. jaar 1819 (1)
12-07-1819
8214 1035/8
Bloemen A. P.---- Wouters Hendrik Koopman in Manefacturen te Bolward schrijft in een door hem ondertekende brief
09-10-1839 dat hij aan Houten van W. Commies heeft verkocht en geleverd goederen enz. maar dat deze in zijn functie ter goeder
trouw enz. ook heeft Bloemen A. P. Stoker van Chemische voorwerpen te Sneek een aanvraag gedaan om enz. jaar 1839
(5)
8364 498/10, 3
Bloemen Arnoldus B.? staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
21-05-1841 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)
6868 21-02-1825 Bloemen D. wed. ,Brander, kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der
8-A
Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
6646 957 lijst 4
Bloemen Petrus H. wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
20-12-1815 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)
6647 6-H
Bloemen Petrus H. wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
05-01-1816 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)
6623 58
Bloemen Petrus H., ---- Olivier Willem wonende te Sneek als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus
02-01-1814 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)
6852 19-A
Bloemen van Yzak Arents (de weduwe van) Brander te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en
30-08-1824 nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste
roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
6040 837
Bloemendaal en Overveen het bestuur van de R.K. armen, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer
17-11-1818 der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den
Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H. jaar 1818 (3)
6381 128
Bloemendaal Claas, hij staat gesignaleerd in het Stamboek (15-02-1814) (aanwezig)van gedeserteerde soldaten
13-03-1814 aangeleverd door de Generaal Majoor Bruce ….? , als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer
info, heeft voor 6 jaar dienst genomen , geboren te Harlingen Ambacht is Musikant enz. jaar 1814 (3)
6381 171-D
Bloemendaal Dirk Jochems, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der
22-03-1814 Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
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Bloemendal D. 5 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Bloemendal Dirk Joh….? 202 Lekkum 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)
Bloemendal Lodewijk er wordt verzocht door het bestuur van Ferwerderadeel om een Certificaat van den dienst
gepresenteerd op het schip de Zwaluw van den 16e febr. 1824 enz. jaar 1825 (1)
Bloemenwas P. H.---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad Cuiper
Johannes oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden
van Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1)
Bloemer P. * 06-12-1781? Hoorn wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van
hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met
briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen
vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen
informatie enz. jaar 1818 (3)
Bloemers D. te Gorsel Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bloemers D. te Gorsel Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)
Bloemers D. te Gorsel 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)
Bloemers D. te Gorsel, 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)
Bloemers D. te Gorssel 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)
Bloemers D. te Gorssen (Gorssel) , 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))
Bloemers D. te Keppel, 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
Bloemers D. te Keppel, 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
Bloemers Jan wordt vermeld in een document 1e afdeling Infanterie Nominative staat betreffende overgang naar een
ander korps met 5 kolommen informatie enz. jaar 1824 (4)
Bloemers W. te Doesburg, 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
Bloemers W. te Doesburg, 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
Bloemhof Doeye S. , Beurt en Veerdienst van Wijns en Oudkerk naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Bloemhof A. B. te Suawoude wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane
Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Bloemhof 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)
Bloemhof Hendrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
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Bloemhof Johannes, 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)
Bloemhof K. te Scharnegoutum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot
slootdemping tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig jaar 1916 (10)
Bloemhof Keimpe Jans hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te van de gecombineerde school van Oudega, Idzega
en Sandfirden ook genoemd de Schoolopziener Visser H. W. C. A. wonende e IJsbrechtum jaar 1820 (2)
Bloemhof Keimpe,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Bloemhof Klaas Sijbes 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)
Bloemhof Klaas Sybes Deurwaarder te Giekerk; een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij solliciteerd naar
de functie van Deurwaarder te Sneek, ern het antwoord enz. enz. jaar 1841 (3)
Bloemhof L. A. te Joure wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bloemhof Renze, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Bloemhof Sape, Handgeschreven brief met handtekening van Sape Bloemhof bakker te Snakkeburen Leeuwarden, Jaar
1840
Bloemhof Sijbe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Bloemhof Sybe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (3)
Bloemhof Sybe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Bloemhof T. Jacobs te Schoterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bloemhof Tunis Jacobs 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)
Bloemhoff Keimpe Jans Schoolonderwijzer te Oudega heeft op 1 November dezes jaar zijn functie aanvaard alsmede
dat Kisjes Ids Johannes als Schoolonderwijzer te Hommerts , heeft op 1 November dezes jaar zijn functie aanvaard jaar
1820 (1)
Bloemhoff Keimpe Jans Onderwijzer heeft zijn post te Sandfirde aanvaard enz. jaar 1815 (1)
Bloemink Jan Albers 399 is zijn volgnummer en Nijkerk 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)
Bloemsma Binne Jans Schoolonderwijzer te Vrouwenparochie Onderwerp: de achterstand van zijn Tractement enz. Jaar
1815 (5)
Bloemsma ….?, dat hij de enigste was die buiten eenig tractement veel min het voorheen door de ouders betaald
schoolgeld verbleef en aan hem eindelijk in gelijkheid den andere onderwijzersenz. Deze brief is ondertekend door Loon
van E. Secretaris Liquidateur van het voormalige district het Bildt enz. jaar 1815 (1)
Bloemsma A., Dossier betreft o.a. Beschrijvingsbiljet over o.a. Huurwaarde van A. Bloemsma te Leeuwarden incl.
brief met zijn handtekening, Jaar 1841 (16)
Bloemsma Arjen, 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)
Bloemsma B.---- Hartmans Hartman Dirk Landbouwer te Nes dat hij de aanstelling tot Kapitein bij bij de Landstorm te
Wierum heeft bekomen niettegenstaande dat hij te Nes woonachtig is enz. enz en dat hij vind dat daar ook Bloemsma B.
Koopman enz. en Idzardij Eelke Landbouwer en zijn broeder Hartmans Corn’s Landbouwer enz. hij ondertekend deze
brief enz. jaar 1814 (1)
Bloemsma B. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Bloemsma B. te Wierum 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)
Bloemsma B. te Wierum 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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Bloemsma B. te Wierum, 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)
Bloemsma Bernardus Johannes * 1831 kind van Bloemsma M. en Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia staat in een
document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie
van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bloemsma Binne Jans---- Heijnteris K. J. (Steijnteris?) Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van
Vrouwenparochie een brief met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer
van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz. en het
verbeteren van de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814 (4)
Bloemsma Binne Jans van bedroep Schoolonderwijzer van Oude Bildzijl vervoegd zig bij de Maire van Vrouwen
Parochie dat hij voornemens is per 1 november eerskomende te bedanken en dat men dan aannam dat hij zijn tractement
enz. jaar 1814 (2)
Bloemsma Binne thans Koopman wonend te Wierum dat hij 15 maart j.l. is beroepen tot Schoolmeester te Oude Bildtzijl
op een tractement van fl. 250.—per jaar en hij deze post 16 en een tweede jaar heeft vervult maar nu wordt hij niet meer
betaald wegens een verschil met de bewoners enz. enz. ook een brief met bijagen enwel de berekening van wat hij nog
tegoed heeft enz.jaar 1814 (4)
Bloemsma Boni(facius) Joh’s, kind van Bikonst Sophia weduwe van Bloemsma W., Leeuwarden is de plaats van waar
opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche
Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens
door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz.
jaar 1841 (7)
Bloemsma Engel’d Maria kind van 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)
Bloemsma Engelb’t Maria , kind van Bikonst Sophia weduwe van Bloemsma W., Leeuwarden is de plaats van waar
opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche
Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens
door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz.
jaar 1841 (7)
Bloemsma Engelbertha Maria * 1835 kind van Bloemsma M. en Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia staat in een
document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie
van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bloemsma Harm Lourens kind van 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)
Bloemsma Hepke , 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)
Bloemsma Herm’s Laurents, kind van Bikonst Sophia weduwe van Bloemsma W., Leeuwarden is de plaats van waar
opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche
Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens
door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz.
jaar 1841 (7)
Bloemsma Hermanus Laurentius * 1839 kind van Bloemsma M. en Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia staat in een
document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie
van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bloemsma J. Y. Ondererp; Gratificatie die ophoud volgens de weesvader te Dokkum de heer Pool enz. jaar 1841 (1)
Bloemsma J. Y. onderwerp een verzoek om een gratificatie. Jaar 1841 (1)
Bloemsma Jan J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum 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
Bloemsma Jenne, Fuselier 8e Afdeeling Infanterie * 15-08-1818 Bakkeveen, 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)
Bloemsma Johannes Egberts 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)
Bloemsma Johannes Iedes, 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)
Bloemsma Johannes Ydes, arbeider te Dokkum hij is dan 65 jaar en verkeert in behoeftige omstandigheden en verzoekt
enz. enz. jaar 1841 (2)
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Bloemsma K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bloemsma M. in leven gehuwd met Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia staat in een document met 8 kolommen
informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van
voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bloemsma N. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Bloemsma N?. ---- 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)
Bloemsma Petrus Bonifaciua kind van 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)
Bloemsma Petrus Bonifacius * 1833 kind van Bloemsma M. en Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia staat in een
document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie
van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Bloemsma Petrus Bonifatius , kind van Bikonst Sophia weduwe van Bloemsma W., Leeuwarden is de plaats van waar
opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche
Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens
door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz.
jaar 1841 (7)
Bloemsma R. P., Zijlstra L. J., Conpani J.? ondertekenen een document waarin vermeld staan alle getransporteerde
brieven waarvoor de schippers van Hallum op Leeuwarden een vergoeding wensen omdat zij dit al jaar in jaar uit voor
vergeefs hebben gedaan enz. jaar 1825 (7)
Bloemsma Rochus Pieter Hallum Trekschipper, jaar 1837

Bloemsma Rochus Willem ---- Rochus Bloemsma Willem hij verzoekt ontslag en zijn opvolger als Ontvanger der Bel. te
Hallum is Arentsma Marten J. Gijsbert jaar 1815 (4)
Bloemsma W. .---- hij is Borg. Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden,
met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Bloemsma W. J. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Bloemsma W. J. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bloemsma W. R. hij is als Ontvanger der Gemeente Hallum ontslagen in zijn plaats is aangesteld Albarda J. die deze brief
aan de Gouverneur schrijft en ook ondertekend en at hij dit aanvaard onder voorwaarde enz. jaar 1814 (1)
Bloemsma W. Rochus---- 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)
Bloemsma W. 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)
Bloemsma Wiebren Rochus 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)
Bloemsma Wybren Rochus is Ontvanger der Directe belastingen te Hallum, er zijn gestorte fondsten verdwenen enz. enz.
jaar 1814 (3)
Bloemsma Y. K. , ---- Schiere J. C. Hij reclameert tegen ontlasting van belope de hoofdsom enz. enz. wordt ook in
genoemd voor een nieuwe taxatie Controle Sneek: Rivier J., Bloemsma Y. K. , Kuipers J. D. , Bleeker N. W., Vries de
J., Klimmeboom G. F. te Franeker nz. Enz. jaar 1823 (2)
Bloenbergen Froukje Piers een mooie handgeschreven brief van 10-12-1840 , Jaar 1841 (3)
Blofsma -Blossma Johannes (Blofsma is veranderd) 176 Harlingenis 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)
Blok Klaas, 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)
Blok & Schaaf, Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en
Zware Turf enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3)
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Blok ….? De weduwe te Leewarden van beroep: heeft een Kalkbranderij, komt voor op een staat van requesten om
Vrijdom van Accijns op de Turf krachtens de wet enz. jaar 1839 (5)
Blok ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Blok A. J. te Harlingen 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)
Blok A. J. te Harlingen 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)
Blok Abraham 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)
Blok Abraham, ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke,
Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)
Blok Anne Aukes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.
Der Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk
en met spoed enz. Jaar 1815 (3)
Blok Aron M. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Blok Aron Mozes 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)
Blok Aron Mozes 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 126
Blok Aron Mozes, 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)
Blok B.---- Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het
octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit
document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de Maire
en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het
Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
Blok Bernardus * 29-03-1818 Rotterdam , Fuselier 13e Afd. 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 tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals
lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Blok Durk Jans 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)
Blok Ede, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Blok en Roleman ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwarden 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)
Blok Engel Sakes te Menaldumadeel 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)
Blok Engele Sakes 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)
Blok G. F. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij
opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn
gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Blok G. S. Vleeschhouwer te Sneek is bekeurd bij Proces verbaal op 30 oktober 1839 wegens bevinding in zijn voorhuis
van een geslagt rund niet voorzien van een waardeermerk enz. jaar 1840 (4)
Blok G. S.,----- Frijda J. A., Onderwerp; Subsidie, Wijhe van D. M., Groot de S. J. , Blok G. S., Groot S. G. , zij zijn
gemagtigd tot den opbouw van den Israelische Gemeente te Sneek, enz. enz. jaar 1841 (4)
Blok Gerrit Jelles 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Artillerie 4 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)
Blok Gerson Salomon S. Vleeschhouwer van beroep te Sneek is bekeurd met een proces verbaal van 31-10-1839 ter zake
van overtreding van enz. jaar 1840 (2)
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Blok H. C. ---- Vries de P. 2e Luitenant de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant
op gezag van de Chirurgijn Majoor van de Landstorm wegens zwakheid ongeschikt voor de dienst is, en deze is gegrond
bevonden door Kalwinkel ….? Luitenant Kolonel en de Burgemeester zij stellen voor in de plaats voor te dragen Blok H.
C. enz. jaar 1814 (1)
Blok H. 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)
Blok H. 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)
Blok H. C. , 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)
Blok H. C. als 2e Luitenant wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz.
jaar 1814 (1)
Blok H. C. 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)
Blok H. C. Koopman te Leeuwarden Onderwerp terugzending zijner request, hij heeft nog tegoed van de Nationale Garde
een bedrag van f. 33=6=10 maar door de agterlijke staat de kas enz. jaar 1814 (1)
Blok H. hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden ondertekend door
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de benoemde en fungerende Officieren bij de
Stedelijks Schutterij te Harlingen enz. jaar 1815 (6)
Blok H. W. tot Commies Ontvanger op het eiland Schiermonnikoog is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en
Licenten bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)
Blok Hein Cornelis, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden betreft plaatsvervanger in de
regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818
Blok Hendrik Aukes---- Kempenaer (A. A. (Antoon Anne) van Andringa de Grietman van Lemsterland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Blok Hendrik Aukes worrdt opgegeven
Substituant te zijn van Stellingwerf Broer Sijbes enz. jaar 1817 (1)
Blok hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen enz. enz. enz. ten westen op de zwarte weg te
Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820 (7)
Blok J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Blok 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)
Blok J. .---- Ruitinga W. D. en Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd als Hoofdcommies, ook komt voor Ruitinga
W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten
terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven idem de nugteren kalveren en Fabrieks Turf
enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de
heer Maire vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)
Blok J.---- Buma B. (Bernardus) President Burgemeester hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de
Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende en commissie in deze Gemeente is bestaande
uit de Heer Burgemeester Romkes J. (Johannes) benevens de Heeren Blok J., Vries de P. Leden der Vroedschap die
binnen deze stad werkzaam zijn om enz. jaar 1815 (2)
Blok J. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2
huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Blok J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden
behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals
soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.)
150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Blok Jan Kiers te Nijeberkoop 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)
Blok Jan Oenes 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)
Blok Jan Oenes 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)
Blok Jn. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus), Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire
naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Blok Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 17-07-1913 Antwerpen, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a.
Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
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Blok Jozeph, 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)
Blok Jurjen Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Blok Jurjen hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Blok Jurjen Winkeler te Leeuwarden gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens
verkeerde aangifte jaar 1824 (2)
Blok Jurjen, Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn
samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Blok Jurjen, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij
koninklijk besluit enz. jaar 1813 (2)
Blok Jurjen, 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)
Blok K. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
kinderen die 16 jaar worden en tot den Roomsch Catholijken godsdienst behoren aan de Voogden van de Roomsch
Catholijken Gemeente alhier over te leveren enz. jaar 1815 (2)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat.
Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor
zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend
(=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President Burgemeester van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houtsma Willem door zijn ontslag van hem
bij de dienstdoende schutterij wordt er voorgedragen Agerica? Johannes enz. jaar 1817 (1)
Blok K. ---- Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Vacerende post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt
zijnde enz. verder genoemd Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26
jaar tot Capitein mede ondertekend ter Ordonnantie>>door Blok K. enz. jaar 1817 (3)
Blok K. (Klaas) als Burgemeester benoemd voor de Stad Harlingen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van
Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens
welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Blok K. (Klaas) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat enige personen zijn ontslagen en dadelijk weer door anderen moeten worden
vervangen waaronder zich bevinden Plaats van der Meile voormalig Officier bij enz. en Huidekoper Jan Brandmeester
alhier enz. jaar 1815 (2)
Blok K. (Klaas) Burgemeesterv der Stad Harlingen komt voor en ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.
verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815
(10)
Blok K. (Klaas)---- Clases Pieter bedienende de post van Appelmeter te Harlingen hij verzoekt om hersteld te worden in
die regten welke hem voor enige weken is ontnomen enz. enz. ook een beslissing hierop enz. Ondertekend door de
Burgemeester van Harlingen Blok K. (Klaas) jaar 1814 (5)
Blok K. (Klaas)---- Hoetink ….? Toneel Directeur heeft bij herhaling en ook door anderen aangevraagd zijnde om verlof
te erlangen enz. ondertekend door de Burgemeester van de Stad Harlingen Blok K. (Klaas) enz. jaar 1814 (2)
Blok K. (Klaas) Maire der Stad Harlingen, 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)
Blok K. (Klaas) Maire van Harlingen in een brief geschreven en getekend door Rijzenbeek Sikko R. wordt Bok er van
beschuldigd alles maar uit te stellen om hem (Rijzenbeek Sikko R. ) en anderen te kwellen en schaade toe te brengen
jaar 1813 ( 2)
Blok K. (Klaas)---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de aanstelling van Blok K. (hij ondertekend ook) tot Secretaris dezer stad
wegens een vacature en door het overlijden van Houtsma Jan W. worden voorgedragen Veen van der J. L. en Vink
Menno enz. jaar 1816 (2)
Blok K. (Klaas) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de aanwezige Kribben, Lakens, Dekens, Matrassen enz. jaar 1815 (4)
Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz.
jaar 1815 (1)
Blok K. (Klaas) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend >>>> een document Nominative Opgave van
Officieren bij de Schutterij der Stad Harlingen met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld een Declaratie wegens het leveren van 12 vaten Buskruit ten dienste van de
Vestingen Delfzijl en Coeverd ook een mede ondertekenaar Baden Jan J. die in een brief schrijft dat hij door Armoede
gedwongen de vrijheid neemt om het vatje kruid van 24 lb hetwelk in zijn magazijn was enz. enz. jaar 1815 (6)
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Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij doet toekomen de rekening van Hoef v.d. Kornelis en Feensma A.
tenlaste van de Krijgsraad enz. jaar 1815 (1)
Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om betaling voor het agterstallige pensioen van Klaasen
Sipke enz. jaar 1815 (1)
Blok K. (Klaas)----Schat Reinder Pieters en Tanja Piebe Piers Huislieden te Sint Anna Parochie in qualitiet als
Volmagten van de Gezamentlijke omslagtige eigenaren der Oude Bildlanden onder het voornoemde dorpe dat hen nog
wegens de gemeente omslagen over de jaren 1811/12/13 van den heer Blok K. (Klaas) president Burgemeester te
Harlingen als administrator van een Zathe en Land en het huis no. 43 behorende voor twee derde aan Keth de Govert en
voor een half aan de nagelaten kinderen van Blok Aafke in leven huisvrouw van Dolleman G. M. en een beschrijving van
de landen enz. ondertekend door Giffen van A. er wordt ook gesproken over het koopcontract van 7 juli 1752 enz. jaar
1814 (6)
Blok K. , 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)
Blok K. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Blok K.---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B. en
Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten, zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van
H. F. en Vellinga Wijbren G. onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te
Harlingen mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C.
W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P, Zielstra D. J., Rodenhuis Y., Olingies S., Rook de A.,
Miedema J., Popta J. en Blok K. enz. enz jaar 1825 (5)
Blok K.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Blok K. ter ord’tie van deselve ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de benoeming van Houtsma
W. S. tot L: Kwartiermeester bij de Rustende Schutterij wordt voorgedragen voor de ontstane vacature Agema Johannes
en Popta Pieter enz. jaar 1817 (1)
Blok K.---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen in presentie van de getuigen Hakvoort
Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries
de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth,
Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als
Chefs Commanderende voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen der Franschen van Hamburg
enz. verder IJpeij M. Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun
beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen van Hamburg met
schade hier binnengekomen enz. verder vermeld Steenderen van A. , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P. Stroband H.
Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)
Blok K. 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)
Blok K. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Blok K.---- Hoijnk van Papendrecht is benoemd tot Commissaris Generaal van politie van het Koninkrijk Holland , deze
brief is getekend door Den commissaris Speciaal van Politie te Harlingen, Treschelling enz. Kersjes Johannes Nicolaas
een aantal certificaten van goed gedrag door o.a. de Vrederegter Westra G. C. J. en de 2e Luitenant chef der 2e Cohorte
enz. Tjallingii ….? Blok K. Jaar 1813 (7)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en ter Ordonnantie en Blok K. van Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Siersma Doeke J. en Nieubuurt Dirk
als benoemd leden van de raad tot het tekenen enz. enz. jaar 1817 (1)
Blok K.----- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de declaratie van het 1000 Lb
geleverde Buskruit ten behoeve van de belegering van Delfzijl tevens een ondertekende brief Gouverneur van Groningen
enz van de jaar 1816 (13)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Sierdsma D. J.
Commandant der dienstdoende Schutterij binnen Harlingen derwelke wij de Minister van Binnenlandsche zaken enz. en
een ondertekende brief van Rodenhuis Bouwe en Ruitinga Johannes W. enz. jaar 1816 (3)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de
heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot
Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J. aan Z.M. de Koning
ontslag heeft gevraagd van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen wegens het onaangename hetwelke de heer
is aangedaan in de overdragt van het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter,
beschuldigd is wegens zonder permissie weg te blijven en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring
van zijn Capitein Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad
Siersma O. S. en de secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)
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Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jong de Pieter Piebes door hem
niet kan worden opgegeven enz. jaar 1816 (2)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K Secretrais ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. ook een Brief van de Raad van de Stad van
Deventer met onduidelijke handtekeningen jaar 1816 (6)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. mede ondertekend ter orde..Blok K. enz. jaar 1816 (1)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat zij berigt van de Burgemeester Marle van H. W. van Deventer
te hebben ontvangen enz. mede ondertekend ter ordonnantie.Blok K. secretaris enz. jaar 1816 (11)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat benoemd zijn de
heer Agema Johannes en Popta Pieter tot enz. jaar 1816 (2)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (7)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjallingii
Tjalling Jz. is benoemd tot Luitenant Collonel van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar
de huidige commandant verklaart niets met hem enz. verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der
dienstdoende Schutterij te Harlingen verklarende het commanda aan de heer Tjallingii Tjalling Jz. over te dragen enz.
jaar 1816 (2)
Blok K.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks). President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag
van Rodenhuis Pieter ten zijnde geplaatst de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis IJ. Burgemeester der Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij terugstuurd het request van Steenderen van A. Schutter te Harlingen
door de krijgsraad der Schutterij alhier is gecondenmeerd in de dubbele boete enz. jaar 1817 (2)
Blok K. ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Thomas Karst om te mogen trouwen de
verzogte certificaten van voldoening der Militie nog niet zijn ontvangen benevens die van Zee v.d. Oege Saskers en Zeba
Jan welke moeten dienen voor de Buitenlandsche Zeevaart enz. jaar 1817 (2)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de trommen herkomstig van deze stad door de experts
afgekeurd zijn enz. jaar 1818 (1)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het Corps Muzikanten bioj plechtige gelegenheden enz.
jaar 1818 (1)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boomgart Johannes is gearresteerd enz. jaar 1818 (1)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Veenstra Bauke Pieters, Tieuwes Jan
Cornelis, Metzelaar Simon Jacobs en Thomas Karst welke niet aan de loting hebben voldaan van enz. jaar 1817 (2)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opstuurt een certificaat voor Veenstra
Bauke Pieters waaruit blijkt dat hij enz. jaar 1818 (1)
Blok K. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J.
is het betreft ook een verlofpas luidende op Harlingen en niet op de Stad Brielle enz. jaar 1818 (1)
Blok K. Oud Burgemeester ondertekend ter Ordonnantie>> Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verklaringen zijn
afgegeven door Feersma J. voor Dubblinga Daniel en dat deze als onmisbaar voor zijn moeder enz. jaar 1817 (2)
Blok K.---- Rodenhuis J. (Jetze) Burgemeester en ter Ordonnantie en Blok K. van Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Siezema D. Capitein bij de dienstdoende
Schutterij te Harlingen en dat hij enz. jaar 1817 (1)
Blok K.---- 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)
Blok K. S---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en de Secretaris Blok K. S. van de Stad Harlingen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van
Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797 maar na onderzoek
blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een nummer heeft geloot
voor de Militie enz. jaar 1816 (2)
Blok K. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Blok K.---- Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de Minister van
Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch
Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz. maar dat hij vind wegens incompetentie van

de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de
Schutterij te Harlingen enz. en tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen
en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar
1816 (7)
6383 95 + 96
Blok K. 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)
8224 1240/7
Blok K. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der
05-12-1839 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)
8379 797-19
Blok K.---- Wijma Sjoerd S. ondertekend namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een document en terzelve
14-08-1841 Ordonnantie Blok K. betreffende het inkomen van de Predikant bij de Evangelische Lutersche Gemeente enz. jaar 1841
(5)
8356 328/27-4+10 Blok K. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
03-04-1841 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)
8214 1027/17
Blok K. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
07-10-1839 Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
6411 381
Blok K.----Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
18-11-1861 brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands
Kofschip de Jonge Pieter in den jare 1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl tevens een document ondertekend door
Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)
6630 1017B,
Blok Kier Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
blz. 2
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden
22-08-1814 van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden
tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
6630 1017A
Blok Kier Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
blz. 2
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
22-08-1814 aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
6070 424-5
Blok Klaas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
25-05-1821 de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
6669 415-f
Blok Klaas Mr. Secretaris van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
23-10-1817 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)
6648 57
Blok Klaas---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan
10-02-1816 de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Stads Secretaris Blok Klaas is benoemd tot Lid van den Raad enz. jaar
1816 (1
6008 82 blz. 5
Blok Klaas staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
03-02-1816 betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
6656 490 blz. 7
Blok Klaas staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten
15-10-1816 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)
8257 69/20, 2
Blok Klaas Theunis te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
nummer 3
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
20-01-1840 Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)
6646 957 lijst 5
Blok Klaas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje20-12-1815 Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
6646 957 lijst 6
Blok Klaas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje20-12-1815 Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
6647 6-A
Blok Klaas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje05-01-1816 Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Harlingen enz. jaar 1816 (8)
6647 6-A
Blok Klaas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje05-01-1816 Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (8)
8290 718/2
Blok Klaas, Handgeschreven brief met handtekening van Klaas Blok te Harlingen , Jaar 1840
18-07-1840
8096 626/20
Blok Kornelis Oden Schiermonnikoog Kok op de Vriendschap, jaar 1838
260 nr.59
28-06-1838
8309 1103-9
Blok L. M. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke
07-11-1840 Nederlandsche Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te
Harlingen enz. jaar 1840 (5)
8380 833-2
Blok L. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
24-08-1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders

Sneek
6644 799
nrs.75-103
25-09-1815

8356 328/27- 6
03-04-1841

6277 12
23-12-1816
6401 859-1+7
10-10-1815

6866 29-01-1825
21-A
6387 98
24-09-1814
6854 5-A
23-09-1824
6404 58-3
01-02-1816
6401 871-C
21-09-1815
6394 338
18-04-1815
6395 505
22-05-1815
6402 922-1+3
09-12-1815

6413 11
08-01-1817
6396 619D
23-06-1815
6852 12-A
30-08-1824
6849 13-A
19-07-1824
6849 5-A
20-07-1824
6411 368
05-11-1861

8096 626/20
260 nr.59
28-06-1838
6630 1017B
blz. 3
22-08-1814
6630 1017A
blz. 3
22-08-1814
6388 46
05-10-1814
8257 77/4, 1
22-01-1840
8383 882/13

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Blok Lubbert Kiers 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)
Blok M. L. nr. 33 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Blok M. ondertekend een brief aan de Burgemeesteren van de Stad Harlingen dat zij gechargeerd zijn met de uitdeling
van warme spys aan de armen dat zij hiervoor met de meest mogelijke zuinigheid maar dat zij enz. jaar 1817 (4)
Blok M. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf
Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2 geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5 enz.
1815 (2) Dossier (15)
Blok Matthijs Sakes, eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven door Pied de J.
enz. wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 1824, (met 17
kolommen informatie) jaar 1825 (6)
Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de 1e Comp. is
aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e Luitenant
voor Peaux H. bij de 2e Comp. enz. jaar 1814 (1)
Blok Menno en Zijlstra Dirk te Harlingen verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte
wegens de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (4)
Blok Menno staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3)
Blok Minne hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekent
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de benoemde en fungerende
Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)
Blok Minne hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die
afwezig is als 2e Luitenant bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Blok Minne staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Harlingen met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Blok Minne staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS
van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij
de Dienstdoende Schutterij van Harlingen ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)
Document (13)
Blok Minne staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van
rang enz. jaar 1817 (3)
Blok Minne staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met
Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Blok Minne te Harlingen en Zijlstra Dirk, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (1)
Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidatenh voor de post van
plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier Piere wonende op Terscheling, met
leeftijd, tegenwoordig beroep en aanmerkingen jaar 1824 (2)
Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidaten voor de post van
plaatsvervanger in het Vredegercht van Harlingen door den afstand van Eschaurier Piere wonende op Terscheling, met
leeftijd, tegenwoordig beroep en beoordeling jaar 1824 (2)
Blok Minne---->> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature
de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot
Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Blok Ode Odes Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1838

Blok Oene 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)
Blok Oene 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)
Blok S. G. te Lemmer wegens eetwaren enz.Wegener F.O. te Lemmer voor gedane medicinale diensten enz. , wordt
vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de
aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4) dossier 12
Blok S. J. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz.
jaar 1840 (4)
Blok S. J. slager te Lemmer jaar 1841 (1)

06-09-1841
8374 694/8
15-07-1841
6243 191-11
06-03-1814

8385 928/6
18-09-1841
8383 894-5
09-09-1841
6243 191-12
06-03-1814

6016 674
06-11-1816
6633 1410
10-11-1814
6060 480
06-07-1820
6061 581
21-08-1820
6059 402 en 404
07-06-1820
6053 871
03-12-1819
6865 8-A
15-01-1825

8383 878/23
06-09-1841
9134 1182+1248
27-08-1883

8378 785/2
11-08-1841

8383 878/16
06-09-1841
8378 785/2
11-08-1841

8380 829-10
23-08-1841

8280 526-1, 18
22-05-1840

6424 609
10-12-1817

6418 255-A
00-05-1817

Blok S. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te
Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Blok Sake, 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)
Blok Salomon Jacobs slagter te Lemmer hij wordt beschuldigd van Frauduleuse slachting enz. een procesverbaal door de
Deurwaarder Koe de Anne Haring te Lemmer jaar 1841 (dossier, 40)
Blok Salomon Jacobs 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)
Blok Schelte 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)
Blok van Scheltinga de D. (Jhr), wordt vermeld op een document betreffende de wet van 31 januari 1810 over het
onderhoud der Dijken door dezkundigen worden herzien en dat nauwkeurigen onbevoordeeld enz. enz. jaar 1816 (5)
Blok van Scheltinga van Pauwenburg de D.---- Heeckeren van L is belast als waarnemend Opper Houtvester en op zijn
voordracht worden benoemd als Adjunct Houtvesters Scheltinga van Heemstra Cornelis, Schwartzenberg en
Hohelandsberg thoe George Frederik, Blok van Scheltinga van Pauwenburg de D. enz. jaar 1814 (3)
Blokama S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Blokhuis---- Gevangenissen te Leeuwarden een opgaaf van de defecten met de globale begroting van kosten enz. jaar
1820 (8)
Blokhuis---- Gevangenissen te Leeuwarden, een Jaarlijkse staat van het getal gevangenen en van der onkosten der
gevangenenhuizen binnen Leeuwarden in den jare 1818 en 1819 met lijsten met vermelde ingekochte Levensmiddelen.
Betalingen aan personeel, Medicamenten enz. enz. enz. jaar 1820 (15)
Blokhuis---- Gevangenissen, Leeuwarden een opgave van Defecten aan de gevangenhuizen (Tuchthuis en het Blokhuis)
die noodzakelijk hersteld moeten worden jaar 1819 (7)
Blokhuis----- Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair
Huis van Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz. een lijst met inventaris en de kosten/waarde
daarvan en een zelfde lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd , tevens een dito lijst van Provoostgebouw jaar
1825 (18)
Blokhuis te Leeuwarden---- Gevangenis Leeuwarden, onderwerp; het uitbreiden van enige hokken {cellen} een
begroting, berekening, jaar 1841 (23)
Blokhuisgracht te Stavoren---- Stavoren : onderwerp overdracht (verkoop)van gronddam in de Blokhuisgracht te
Stavoren, en aanbesteding ook een lijst : Staat van eigendommen, waarvan de afstand ten behoeve van de staat der
Nederlanden enz. enz. ook en een tekening van de situatie, getekend door de Burgemeester Alberts A. (Albert) en de
wethouder Haagsma A. jaar 1883 (17)
Blokland Jan----- 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)
Blokland S. of J. Aannemer van de brug over de enz. enz. jaar 1841 (1)
Blokland Symen----- 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)
Blokland Symen----- Heide van Jarig Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de Brug over de
Nieuwe Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van
Blokland Symen aannemer te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter
Jans en Wal van der Jan jaar 1`841 (9)
Blokma H. te Sneek 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 Gemeente
Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Blokpoel C. 35 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)
Bloks Johannis 73 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)
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8380 833-2
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Wijmbritseradeel
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Bloksma ….? te Sneek uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Bloksma Bauke P., 261 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)
Bloksma Baukjen Johannes weduwe van Waail de P. J. het betreft de boedel uit de nalatenschap van haar Broeder
Bloksma Sijbe Johannes overleden op 3 augustus 1832 en zulks ten zake van Swaan Klaas Bauker welke mede erfgenaam
is enz. jaar 1840 (5)
Bloksma F. 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)
Bloksma H. P. te Sneek 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 Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bloksma H. P. te Sneek staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Bloksma H. P. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
8386 949/42
Bloksma H. P. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
20-09-1841 ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde
Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
8386 949/34
Bloksma H. P. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
20-09-1841 als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
8211 988-3, 4
Bloksma H. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 4
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839 andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
8375 708-5_4
Bloksma H. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo Bernhardus)
20-07-1841 Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
8380 833-2
Bloksma H. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841
24-08-1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Baarderadeel (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
8380 833-2
Bloksma H. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde in de maand
24-08-1841 Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Hemelumer (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Oldephaert
en
Noordwolde
8285 615-2, 42-1 Bloksma H. te Sneek 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
Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
8280 526-1, 34
Bloksma H. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840 gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
8280 526-1, 17
Bloksma H. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
8280 526-1, 18
Bloksma H. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
8386 949/42
Bloksma H. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
20-09-1841 ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde
Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
6850 29-A
Bloksma Hessel Grossier in sterke dranken te Sneek----- Pranger Sjoerd G, Zoutbrander te Sneek en Bloksma Hessel
06-08-1824 Grossier in sterke dranken te Sneek, een handgeschreven brief met de handtekening van beide , onderwerp een klacht dat
het zo druk in Sneek is op de Dinsdag zijn de de Marktdag dat ze hunne goederen enz. enz. jaar 1824 (3)
8384 911/11
Bloksma Hessel P. Handelaar en Grossier te Sneek hij beklaagd zich tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de
14-09-1841 uitspraak op zijn beklag (dossier 21)
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3698 B-39
18-02-1832
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Bloksma Hessel P. 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)
Bloksma J. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bloksma Jan, 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)
Bloksma P. te Sneek 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
Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Bloksma S. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bloksma S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Bloksma Sijbe Johannes---- Bloksma Baukjen Johannes weduwe van Waail de P. J. het betreft de boedel uit de
nalatenschap van haar Broeder Bloksma Sijbe Johannes overleden op 3 augustus 1832 en zulks ten zake van Swaan Klaas
Bauker welke mede erfgenaam is enz. jaar 1840 (5)
Bloksma Sybe Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Bloksma Sybe Johannesen , Hij staat vermeld als eigenaar op een document Staat van de Reclames over ongebouwde
eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd enz. jaar 1821 (2)
Bloksma Sybe, 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)
Bloksma te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn
van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Bloksma te Sneek 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
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)
Bloksma Thunis 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)
Bloksma Tjitte S. 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)
Blokstra IJntze Jans te Schoterland 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)
Blokzijl Harmen Hillebrands, 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)
Blokzijl Harmen Hillebrands, 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)
Blokzijl Harmen Hillebrands, 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)
Blokzijl Harmen Hillebrands, 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)
Blokzijl Hilbrand Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Blokzijl Hilbrand Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
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Blokzijl Hillebrand Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (11)
Blokzijl Hillebrand Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Blokzijl J. Jakob Harmens zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie
der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door
ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve
is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Blokzijl Jacob Harmens te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout
en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is
aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Blokzijl Jakob Harmens 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)
Blokzijl Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een
brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl Moespot door de
zware overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt
van Steenwijk aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is
verongelukt enz. jaar 1825 (3)
Blom ….? Geboren Vogel ….? Woonachtig te Sneek de commissaris van het arrondisement Sneek schrijft dat hij het
kistje met Pluksel van haar heeft ontvangen (ook over zo een kistje uit Leeuwarden is er nog een document) jaar 1814 (3)
Blom ….?---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke
Martens, Hijlkema Lolle Rimmerse en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende
in zee bij Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e bij hem
hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de
naam van de vierde niet levendig welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)
Blom A. ---- Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het
octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit
document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de Maire
en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het
Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
Blom A. , 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)
Blom A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Blom A. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Blom A. Secretaris te Vlieland schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement
Vriesland ; het betret een ambtelijke brief enz. jaar 1814 (2)
Blom A. te Niawier 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)
Blom Abraham L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Blom Abraham L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Blom Abraham Lieuwes---- 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)
Blom Abraham te Metslawier 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)
Blom Abraham te Metslawier 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)
Blom Abraham, Den Haag 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
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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)
Blom Achka?, Chirurgijn te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Blom Adico Doctor 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)
Blom Albert 2e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e Compagnie voor de
onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Vlieland
verzoekt enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Blom Albert geeft in een brief die hij ondertekend met alle verschuldigde respect te kennen dat hij als Burger en wonende
te Vlieland hij daar heeft gefungeerd als Secretaris en Vendumeester dog welke post in Januari 1812 bij de organistie der
plaatselijke besturen is komen te vervallen en hij geenbeloning meer heeft ontvangen en hij verzoekt nu aan de
Commissaris Generaal van binnenlandsche zaken om nu weer in 1814 zijn post terug te krijgen enz. jaar 1814 (3)
Blom Albert---- Wiggerts O. Schout van Vlieland ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
Departement van Vriesland betreffende dat hij voordraagt Blom Albert voor de functie van Secretaris die sints Jaaren in
die post alhier gefungeerd hebbende enz. jaar 1814 (1)
Blom AS. L. , 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)
Blom Astze Geerts te Bergum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Blom Atze, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1915 (2)
Blom Broer W. , 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)
Blom Cornelis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen
(met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815
no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en
woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Blom D. H. Ouderling te Alkmaar tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Blom D. H. te Alkmaar 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)
Blom D. te Lemmer 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)
Blom D. van beroep Dienaar van Justitie met als onderwerp eene in een schip gepleegde diefstal door Prins J. K. enz.
ondertekend door de assessor Stellingwerff J. B. jaar 1817 (1)
Blom D. W. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de
Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Blom D. W. van Harlingen 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)
Blom de Wubbe Pieters de weduwe, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve
van Wind Jacob Freerks, Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan
de Roelof Thijsses allen te Delfstrahuizen verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823
(2)
Blom Dirk ----- Barteloodt Georgius , voorheen gefunctioneerd te Breda is nu benoemd tot Gerechtsdienaar te Lemmer
i.p.v Blom Dirk jaar 1819 (1)
Blom Dirk ----- Barteloodt Georgius , voorheen gefunctioneerd te Breda is nu benoemd tot Gerechtsdienaar per 1
September in dienst getreden te Lemmer i.p.v Blom Dirk jaar 1819 (1)
Blom Dirk Deurwaarder der belastingen moet een vonnis door Bom Vermooten Jacob te laten betekenen maar dat is niet
teruggekomwen enz. jaar 1825 (4)
Blom Dirk deurwaarder te Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van Griffier bij het vredegerecht te Lemmerdoor
de Demissie van Ankringa J. D. D. jaar 1817 (2)
Blom Dirk deurwaarder te Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van Griffier bij het vredegerecht te Lemmerdoor
de Demissie van Ankringa J. D. D. jaar 1817 (4)
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Blom Dirk Geregtsdienaar te Lemmer staat vermeld in een document Dienst der Justitie in het Arr. Sneek een opgave
voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815
(4)
Blom Dirk Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Lemmer arr. Sneek . Jaar 1817 (2)
Blom Dirk te Lemmer Deurwaarder bij het vredegerecht een stuk wegens het niet nakomen van hem enz. enz. jaar 1824
4)
Blom Dirk te Lemmer Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland
met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Blom Dirk te Lemmer, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in
voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)
Blom Dirk Wijbes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend ddor de advocaat
Overveldt van S. J. ) van Blom Dirk Wijtzes dat hij is Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats van wijlen
Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker Thomas Baukes is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6)
Blom Dirk Wytzes 26 jaar wonende te Harlingen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, een Requestdat hij
zig met liefde toen de
gardes van Friesland geroepen wierden hij zig als Vrijwilliger heeft gemeld toen hunne naburen de Groningers in het
beleg van Delfzijl te hulp te snellen, en wegens betoonde ijver sergeant majoor is geworden en later als Luitenant voor het
front aangesteld enz. enz. jaar 1814 (4)
Blom Dirk Wytzes---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die
eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat
tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de
Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel uit
handen van de Russische commandant de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te
Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden
genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas, Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter
Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester
Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de
schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan, Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)
Blom Dirk, Deurwaarder bij het Vredegerecht, hij heeft een erkende byzondere geschiktheid en bekeaamheid voor zijne
post maar daarentegen een slordig en liederlijk gedrag enz. enz. dit staat in een handgeschreven brief met de handtekening
van Reneman F. L. jaar 1824 (6)
Blom F. H. Sz. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Blom F. H. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Blom Gerben Andries plaatsvervanger voor Attes Jan van de ligting 1826 wegens Lichaams-gebreken staat vermeld in
een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen gedurende de
maand october enz jaar 1840 (9)
Blom Gerke L. 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)
Blom Gerke R., 32 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)
Blom Gerrit van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer
naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland
enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19
handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
Blom Goke R., 67 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)
Blom Grietje Joh´s, 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)
Blom Grietjen Joh’s, 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)
Blom Grietjen Johannes, 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)
Blom Grietjen Johannes, 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)
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Blom H. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Blom H. Assen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Blom H. moet betalen wegens het Doodskleed over zijn kinds Doodskist wordt vermeld in een document genaamd
Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Blom H. te Engwierum , Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens geleverde Koffie en licht enz. aan de
Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)
Blom H. te Engwierum wegens Uitschotten enz, Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor
geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)
Blom H. wegens geleverde schrijfbehoeften aan de Militie te Nieuwezijlen, hij komt voor op de Rekening van Militaire
Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
dossier (88)
Blom H. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Blom H. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Blom H. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Blom H?. ---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks van jaren door de
Armvoogden van Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden van Ferwerd met name
Boersma M., Bos E., Crol E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P. tevens een verklaring van en ondertekend door Boer de
Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 jaar en Blom H?. enz. jaar 1815 (2)
Blom Hans , Veldwachter hij heeft tegoed een beloning van 21 guldens voor het oppakken van een deserteur maar de
Schout van de Gemeente Ee heeft nog geen geld daarvoor ontvangen en wordt vermeld op een staat van rekeningen ten
laste van de Gemeente Ee. enz. jaar 1815 (3)
Blom Hans---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en meld
dat op 5 oktober onder escorte door Blom Hans Veldwagter is opgespoord eene Bosch Gert Klazes gedeserteerd van het
eerste Battaillon Landmilitie en onder escorte van 2 korporaals van den Landstorm naar Leeuwarden getransporteerd en
dat de beloning van 21 gulden enz. ook aanwezig het briefje ondertekend door Guerin W. Colonel Commandant van de
Provincie Vriesland enz. jaar 1815 (6)
Blom Hans Hanses te Ee komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie
van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun
beroep enz. jaar 1814 (4)
Blom Hans Hanzes junior.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende en Blom
Hans Hanzes senior schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen te Ee aldaar
wonende en Herberg van der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en
Blom Hans Hanzes junior, Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den
jare 1811zijn geweest Dorpsregter in Oosdongeradeel enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan
tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd bij de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2)
Blom Hans Hanzes senior.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende en Blom
Hans Hanzes senior schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen te Ee aldaar
wonende en Herberg van der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en
Blom Hans Hanzes junior, Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den
jare 1811zijn geweest Dorpsregter in Oosdongeradeel enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan
tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd bij de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2)
Blom Hans Nanzes 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)
Blom Hans, 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)
Blom Harm Met signalement Veldwachter Opsterland, jaar 1915 (3)
Blom Harm Wijnjeterp Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

Blom Haye, 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)
Blom Heertje, Ree Tjebbe, Stobbe Leendert, Weever Kornelis Schippers varende van Terschelling op Harlingen,
Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841 (1)
Blom Hendrik C. , Pakhuis gecommitteerde van het dorp Nes---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland
ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor
berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2)
6041 880
Blom Hendrik C. ondertekend het document als een der Bergers en Wagenaars-- Koch Johan Antoon van beroep
05-12-1818 Schipper op het Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de Bergers en Wagenaars dat
zij ontvangen hebben van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818
8211 982/1
Blom Hendrik Jans---- Leest van der Jan Aalderts te Finkega en Blom Hendrik Jans te Haulerwijk het betreft een
24-09-1839 gevraagde goedkeuring door de Ontvanger der Belastingen aan de Gouverneur voor een Dwangbevel tegen beide wegens
het steeds weigerachtig om te betalen enz. jaar 1839 (3)
6843 30-C
Blom Hijlke Wijtzes, 708 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
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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)
Blom J. Enschede Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Blom J. G. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Blom J. te Meppel, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Blom Jan Enschede Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Blom Jan Geerts te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Blom Jan Hendrik * Venlo 01-04-1815, 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)
Blom Jan Hendriks 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)
Blom Jan Romkes---- Mei (Meij)van der Cornelis Tjeerds, gecommitteerde Wagenaar en Blom Jan Romkes
gecommitteerde Berger van den dorpe Hitlum geven met behoorlijk respect te kennen in een door hen ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland dat het schip van Clarck John Kapitein op een Brikschip van Antwerpen naar Hull
gedestineerd geladen met Weit, Bonen en Klaverzaad is Gestrand op Ameland enz. jaar 1819 (3)
Blom Jan Romkes, Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij
vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen
heeft enz. jaar 1819 (2)
Blom Jan te Meppel 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)
Blom Jan wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nijkerk (Fr.) Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Blom Jan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Blom Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Blom Kapitein op de Batavia, jaar 1838
Blom Klaas 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)
Blom L. P. 102 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 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)
Blom Lieuwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nes Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Blom Lubbert Sjerpes 173 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841
(7)
Blom Meyer Willem---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas Schoenmaker, Blom Meyer Willem
Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes, alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat
zij enz. jaar 1841 (4)
Blom Otte te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud van de sommatie op
de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder Executant Baunach ….?
gaat vergezeld van Kamstra Pieter en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de woonplaats van eerstgenoemde
enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring van deze meubelen en goederen
zijn toevertrouwd aan Bakker Tjeerd Hylkes die allen dit document ondertekenen jaar 1815 (4)
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Blom Otte te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect
enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en
hoeveel enz. (16) dossier (23)
Blom Pieter Jans---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken stuurt een doodsextract van den
Fuselier Blom Pieter Jans met het verzoek de familie in kennis te stellen enz. jaar 1815 (1)
Blom Remke Jans , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)
Blom Remke Riems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)
Blom S. J. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda De
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00
uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1
inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat
de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot
Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar
1814 (4)
Blom Sibbeltje gehuwd met Tippersma (Tyipersma) Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Blom Simon, 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)
Blom te Meppel, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Blom van G, een handgeschreven brief met zijn handtekening, namens de erfgenamen van; Zee van der A. A., enz. jaar
1824 (1)
Blom van J. G. 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)
Blom van J. G.---- Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren het nieuwe schip wordt gebouwd
aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een borgtogt
van f. 500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe bij notaris Blom van J. G. te
Dragten genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery ook aan wezig het reglement en de tarieflijst van
12-05-1863 jaar 1863-1870 e.v (93)
Blom van J. G. te Drachten wordt vermeld in een document als President van de Kamer van Notarissen enz. jaar 1841 (6)
Blom van J. G. 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)
Blom van J. K wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Blom van Jan G. Openbaar Notaris te Oudega verzoekt om vrijstelling van een boete omdat hij enz. jaar 1825 (2)
Blom van Jan Gelinde en Veen van der Karst Jans beide Notaris te Dragten een proces verbaal wegens verkoop op
afbraak enz. jaar 1825 (12)
Blom van Jan Gelinde---- Molen van der Petrus Wiebes te Dragten, bewaarder de hypotheken, Onderwerp: een antwoord
op zijn rekest betreffende kwijtschelding van enz. wordt ook in genoemd de Notaris Blom van Jan Gelinde te Oudega
enz. jaar 1825 (5)
Blom van Jan Gelinde staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Blom van Jan Gelinde van Beroep Notaris te Oudega hij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven
van eene publieke verkoping enz. jaar 1825 (4)
Blom van W. Drachten De dienst is gestaakt Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1883
Blom van W. Vice President en Duursma D. D. Secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij hebben ingestuurd
stukken betreffende dat de dienst tussen Drachten en Leeuwarden op de Donderdagen tot nadere aankondiging worden
gestaakt enz. jaar 1882 (3)
Blom W. , Stads Majoor van Harlingen schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland.
Onderwerp: Declaratien wegens Verschotten ten dienste van de Justitie alsmede wegens gevangenen door de gendarmerie
in bewaring gebragt in het jaar 1811 enz. jaar 1814 (2)
Blom W. 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)
Blom W. D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Blom W. D. Pr. voor verschotten Armen jaar 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)
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Blom W. E. C. ---- Vries de J. jr. Schout van de Gemeente Meppel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Blom W. E. C. gelast zich diens conform te gedragen enz. jaar 1815 (1)
Blom W. E. C. staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van
vrijstelling van voornoemde enz. jaar 1816 (1)
Blom W. H. ---- Haar van der B. , gewezen griffier van het Hof van Friesland , Onderwerp; dat hij in 1810 aan
ambtenaar een betaling wegens tractement betaling en teruggave aan Seth C., Atsma R. H., beide Stadswachtmeester te
Leeuwarden en Blom W. H. Stadsmajoor te Harlingen, Werff van der D. H. Stadsmajoor te Bolsward , enz. enz. jaar
1817 (3)
Blom W.---- Seth C. en Atsma R. H. en Werf van der D. H. betreft de terugvordering wegens tractement over de jare
1810, met uitzondering van de reeds overl. Blom W.enz. enz. jaar 1817 (3)
Blom Wiebe, 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 1917 (4)
Blom Wijtze Dirks---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend ddor de advocaat
Overveldt van S. J. ) van Blom Dirk Wijtzes dat hij is Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats van wijlen
Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker Thomas Baukes is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6)
Blom Willem Kapitein op de Helena, jaar 1837
Blom Wubbe Peiters hij tekent mede hier navermelde document; Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint
Johannesga Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden al zijn
onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige
omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes, tevens een beoordeling
Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)
Blom Wubbe Pieters te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en
Knijpe met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819
enz. Jaar 1816 (3)
Blom Wybe Dirks door zijn overlijden is zijn post van Stads Major nog steeds vacant enz. jaar 1815 (1)
Blom Wybren D. hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden
als debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de
gedane dienst of leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Blom Wybren Dirks Harlingen Sergeant der Police of Stadsmajor onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van
1795 enz. enz. jaar 1815 (2)
Blomberg Hendrika gehuwd met Slooten van Sipke Winkelier te Harlingen mede erfgenaam van haar zuster Blomberg
Maaike Overl. 13-12-1823 .Onderwerp haar nalatenschap enz. enz. jaar 1825 (1)
Blomberg Hendrika echtgenoot van Slooten van Sipke wonende te Harlingen Onderwerp: Vrijstelling van boete als mede
erfgenaam van de bloten eigendommen van wijlen haar Zuster Blomberg Maaike overleden 23-12-1823 enz. jaar 1825 (2)
Blomberg Hendrika Onderwerp; een request wegens teruggaaf wegens memorie van teruggaaf der nalatenschap van haar
zuster Blomberg Maaike enz. jaar 1825 (1)
Blomberg Hendrika Winkelierske te Harlingen en echtgenoote van Slooten van Sipke verzoeken kwijtschelding van een
boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Blomberg Maaike overleden 23-12-1823 te
Midlum van 275 gulden jaar 1825 (3)
Blomberg L. D. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : 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)
Blomberg Maaike---- Blomberg Hendrika gehuwd met Slooten van Sipke Winkelier te Harlingen mede erfgenaam van
haar zuster Blomberg Maaike Overl. 13-12-1823 .Onderwerp haar nalatenschap enz. enz. jaar 1825 (1)
Blomberg Maaike---- Blomberg Hendrika echtgenoot van Slooten van Sipke wonende te Harlingen Onderwerp:
Vrijstelling van boete als mede erfgenaam van de bloten eigendommen van wijlen haar Zuster Blomberg Maaike
overleden 23-12-1823 enz. jaar 1825 (2)
Blomberg Maaike---- Blomberg Hendrika Onderwerp; een request wegens teruggaaf wegens memorie van teruggaaf der
nalatenschap van haar zuster Blomberg Maaike enz. jaar 1825 (1)
Blomberg Maaike---- Blomberg Hendrika Winkelierske te Harlingen en echtgenoote van Slooten van Sipke verzoeken
kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Blomberg Maaike
overleden 23-12-1823 te Midlum van 275 gulden enz. jaar 1825 (3)
Blomberg N. te Midlum, 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
Blomberg N. te Midlum, 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
Blomberg N. te Midlum, 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)
Blomberg ook Bloemberg K. (Klaas ook Nicolaas)---- Hoogterp Harke H. Adjunct Schout van de Gemeente ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ingeschreven
Blomberg (ook Bloemberg) Engelbertus zoon van Blomberg ook Bloemberg K. (Klaas ook Nicolaas) Predikant te
Midlum dat deze Chirurgijns bediende is op ’t Zand in het Groninger land tevens een verklaring van de Schout Kin….?
van de Gemeente ’ t Zand dat hij is ingeschreven aldaar voor de Militie enz. jaar 1816 (3)
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Blombergen Albert 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)
Blombergen R. te Leeuwarden Ouderling Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Blombergen R. te Leeuwarden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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)
Blombergen uit Hallum, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Blommelij G.---- Scheltema P. en Blommelij G. beide te Franeker woonachtig schrijven en ondertekenen beide een brief
aan de Gouveneur van Vriesland dat zij nog geld tegoed hebben voor leverantie aan de Armen in 1810, 1811 en 1812
voor Linnen wollen en kleding enz. ten bedrage van f. 210-11-12 en beide reeds diverse malen de armen bestuurders
hebben aangemaand enz. jaar 1815 (1)
Blommenstein van Alexander Leendert gehuwd met Fromberg Emma Agathe Louise Julie, komt voor op een document
der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen
onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Blomsma Marcus---- Bosma Jacob en Bosma Freerk beide te Haulerwijk delen mede dat zij de Trekschuit van Blomsma
Marcus hebben gekocht en voornemens zijn de trekschuitdienst tussen Haulerwijk en Assen voort te zetten enz. jaar 1893
(3)
Blomsma Markus, Winkelier te Haulerwijk deelt mede op een gedrukte door hem getekende folder dat hij op 20 October
a.s. een trekschuitdienst zal aanvangen van Haulerwijk naar Assen langs enz. enz. jaar 1890 (4)Dossier met Advertenties
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze
publicaties, jaar 1890 (5)
Blomsma Yge Klazes, Timmerman te Heeg, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
Blondin Franciscus, onderwerp: kwijtschelding van het zegel van patent, jaar 1817 (1)
Blondin Francois geboren te Gent, Directeur gezelschap van Paardenrijders en Springers, onderwerp; Kermis, patent en
dat hij voor dat patent 55 gulden moest betalen dat meer is dan in Amsterdam , de 1e stad in het koninkrijk, en hij
vermoed dat er frauduleuze zaken gebeurd zijn enz. enz , tevens het antwoord van gedeputeerde staten van Friesland jaar
1816 (6)
Blonk Jan 71 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Bloos Aele Douwes Ca nton Holwerd staat vermeld met het besluit van Sloterdijk v. J. F. President van de Militie Raad
van het 1e District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Militaire zaken
waarin vermeld het extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5)
Bloos Bauke Cornelis Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1837
Bloos Bouke Tammes Canton Schiermonnikoog staat vermeld met het besluit van Sloterdijk v. J. F. President van de
Militie Raad van het 1e District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende
Militaire zaken waarin vermeld het extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5)
Bloos Cornelis Baukes Matroos op de Jonge Gerbrand, jaar 1837
Bloos Cornelis, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Bloos Cornelis, 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 1877 (2)
Bloos Jan D. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Bloos Jan D. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Bloos Jan Douw, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Bloos Jan Douwe naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Bloos Jan Douwe naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Bloos Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
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Bloos Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Bloos Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info., jaar 1887 (2)
Bloos Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info., jaar 1888 (2)
Bloos Jan Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Bloos Kornelis Baukes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Bloos Kornelis Baukes Schiermonnikoog Matroos op de Gezusters, jaar 1838

Bloos Oostdongeradeel Kapitein op de Noordholland 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)
Bloq van Scheltinga De ? 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)
Blossma Johannes (Blofsma is veranderd) 176 Harlingenis 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)
Blou de Jacob en Jan…..? die in het tuchthuis alhier ontsnapt zijn en de Veldwachter nog geld tegoed heeft wegens
bewaking enz. enz. jaar 1814 (3)
Blouj (Bloy?) J. H. U. 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)
Blouquiau Johannes Joseph geb. 17-07-1788 Couthuin, 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)
Blouw de Wouter 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)
Bloy Samuel Jacob, 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)
Bloydon John Rotterdam Kapitein op de Friends, Jaar 1840
Blucher van Walstaed de Prins is geridderd met het Grootkruis 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)
Blues W. Amsterdam/Friesl. Schip de Polly, jaar 1839
Bluhm Johann * Selschet 06-10-1811, Jager bij het Korps Jagers van Cleerens, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad tot enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en
Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Blumenberg Johannes Theodor in leven gepensioneerd Soldaat hij is ingeschreven in het grootboek Hoofdafdeling
Militaire Pensioenen onder no. 557 met een jaarlijks pensioen van fl. 91 en den 5e dezer overleden. Jaar 1822 (1)
Blumenfurt Gertrud vrouw van Wijckelsma G. , komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Blumers Franciscus Hendriks 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)
Blumers Johanna, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Blumstra Renske Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
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Blumstra Renske, 2 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)
Blumstra Rinske L., 308 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)
Blunsma R. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Blussé ……., hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Blusse en van Braam Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten
bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar
1820 (1)
Scheltinga D. (Daniel) de Blocq van, Maire van de Gemeente Mildam en wonende in die gemeente op de Pauwenburg te
Brongerga het betreft zijn declaratie door hem ondertekend betreffende diverse kosten zoals paarden aan Napoleon enz.
jaar 1814 (5)

