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Toegang 11 **
‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index.
Braak de J. te Oostrum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Braak de J. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van
S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke
belastingen enz. jaar 1841 (6)
Braak de J. te Oostrum 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)
Braak de J. te Oostrum 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)
Braak de J. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (9)
Braak de Pieter Jarigs te Oostdongeradeel 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)
Braak Dirk te Franeker (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)
Braak 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)
Braak 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)
Braak F. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Braak F. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Braak Foekje Renteniersche 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)
Braak Foekje, Renteniersche te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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)
Braak J. H. staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden
No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Braak J. hij wordt benoemd als Predikant der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum jaar 1825 (3)
Braak ter Gerryt H. te Greonterp wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of
schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep,
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)
Braak van Jan (Huisvrouw van) wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender
inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde
schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente
Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Braak Willem, hij aanvaard zijn functie als onderwijzer der Nederduitsche Stadsschool te Franeker, jaar 1817 (1)
Braak? de J. te Oostrum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
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Braakhuis Alberet 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)
Braaks 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)
Braaksma Sjoerd----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)
Braaksma A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Braaksma A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Braaksma Anne H. 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
Braaksma Anne Haantjes---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke
verhuring en het bleek dat Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden
en Kooistra Sjerk Willems de pondematen beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz. jaar 1814 (2)
Braaksma Anne Koopman, in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn handtekening een request jaar
1814 (3)
Braaksma D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Braaksma D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Braaksma D. T. , 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)
Braaksma Douwe J. 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)
Braaksma Douwe, 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833
no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)
Braaksma Douwe, 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833
no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)
Braaksma Durk Johannes 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)
Braaksma Fedde, 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)
Braaksma Fedde, 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)
Braaksma G. A. wegens Kamerhuur in 1812 enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813
Jaar 1814 (4)
Braaksma G. te Niawier 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)
Braaksma H. wegens geleverd brood aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende
Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Braaksma H. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Braaksma Hendrik Wijtze 84 Engwierum 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)
Braaksma Hille Andries hij wordt benoemd als Gaarder bij de Molen in de Benedenknijpe op een tractement van
150 – 175 guldens enz. En door voorts alle de Veldwachters Policie bedienden te Gelasten om tevens tegen alle
overtredingen en fraudes van de Molenaars te waken enz jaar 1817 (2)
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Braaksma Iede, 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)
Braaksma J. commies te voet van de 3e klasse de in en uitgaande rechten te Tacozijl een handgeschreven brief met
zijn handtekening waarin hij o.a. schrijft dat hij altoos zijn bestendige ijver en vigilantie des rijks belangen al enz.
enz, jaar 1819 (2)
Braaksma J. F. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Braaksma J. F. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel
de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Braaksma Jacob Jacobs te Dantumadeel (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)
Braaksma Jacobus Boeles gewezen commies der belastingen te Surhuisterveen een verzoek om een gratificatie enz.
jaar 1841 (3)
Braaksma Jan Cornelis 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)
Braaksma Jan L. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag)
en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de Gemeente en Dorpsadministratien in de
Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)
Braaksma Jan Sipkes 66 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)
Braaksma Jelke 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)
Braaksma Jelke, 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)
Braaksma Jelke, 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)
Braaksma Jelle Hilles geboortig van Heerenveen wordt vermeld in een ondertekende brief van de Kapitein
Kommanderende het depot van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde onbekwaam zijn verklaard wegens de Hoofdplaag
(Hoofdzeer) enz. jaar 1816 (1)
Braaksma Jelte te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)
Braaksma Jelte te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Braaksma Joh’s 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)
Braaksma Johannes , Sergeant bij den Krijgsraad door zijn overlijden wordt ter vervulling van zijn plaats Brouwer
Geert Lamberts voorgedragen enz. jaar 1815 (1)
Braaksma Johannis 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)
Braaksma Johannis 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)
Braaksma L. Berlikum Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Braaksma Lieuwe Sytzes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie
de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds op
11-03-1740)
Braaksma Meinardus Hendrikus---- Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het
grieternij bestuur, Braaksma Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie
van Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert Johannes met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824 (7)
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Braaksma Ruurd Sytzes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Franeker, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie
de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds op
11-03-1740)
Braaksma S. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger
genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Braaksma S. 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)
Braaksma Sikke 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)
Braaksma Sutze M., 14 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)
Braaksma Sybe te Grouw---- Proost Harmen te Gorredijk en Braaksma Sybe te Grouw---- verzoeken in een
handgeschreven brief met beider handtekeningen willen van standplaats ruilen jaar 1824 (1)
Braaksma Sytse M., 238 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)
Braaksma Sytse, 113v 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)
Braaksma Sytze M., 142 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)
Braaksma T. S. , 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)
Braaksma te S-Veen 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)
Braaksma Tjeerd, geb 1890 Rinsumageest gehuwd 1 kind, Agent van Politie te Haarlem voorheen te Gouda zijn
aanstelling als gediplomeerd Veldwachter te Gaasterland , wordt ook in genoemd als kandidaten Louwsma Anne,
Agent van Politie te Woerden, Schouwerwou Jan Veldwachter te Kesteren jaar 1920 (4)
Braaksma Tjepke Dirks------ hij staat op de lijst met militairen die wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te
dienen ( met de gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5)
Braaksma Wiebe Jelles 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)
Braaksma Wiers Met signalement Politiedienaar Westdongeradeel (3)
Braaksma, L. D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Braaksma.Jan Lubberts---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz.
dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809 en Gerbens Doetjen (Echtelieden)
behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is
geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is en Klazes Jan Fiscaal, en dat Jan en Doetje te Metslawier
meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum
dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der
Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en
Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij
Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden
daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en
ondertekenen enz. en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts,
Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en
ondertekenen enz. ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de
Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste
Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)
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Braaksmaq Dirk Johannes , Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 16-06-1802 Leeuwarden, 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)
Braam Albert te Sneek , Kopergieterij vrijdom voor inslag 1000 tonnen Turf en 64 mudden Maatkolen enz. jaar
1841 (8)
Braam Albert, eigenaar Kopergieterij te Sneek onderwerp accijns op de turf en steenkolen enz. jaar 1841 (3)
Braam Evert J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige
duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar
1817 (5) dossier (19)
Braam Foppe Goitsens---- Aylva van D. F. en Sminia van J. als commissarissen en gezien het verbaal enz. enz.
tussen Bontekoe Hendrik Jansen Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden
genoemd: Mahiu Reyer Arjens , Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum
enz. enz. jaar 1815 (9)
Braam H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Buma W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Braam Hendrik 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)
Braam J. weduwe & Zoonen 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)
Braam Jan Jurgens 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)
Braam Jan Jurjens---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een
request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen
in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de
Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus
hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)
Braam Jan Jurjens Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een
request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen
in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk
gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar
Klaas Pieters allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie en Zee van der Bart
Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier,
Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr.
Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te
Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke
Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer
slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz.
enz. jaar 1814 (9)
Braam Jurjen Jans---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een
request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen
in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk
gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar
Klaas Pieters allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie en Zee van der Bart
Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier,
Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr.
Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te
Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke
Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer
slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz.
enz. jaar 1814 (9)
Braam Jurjen Jans---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een
request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen
in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de
Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus
hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)
Braam v. H. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar
1840 (6)
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Braam van Pieter 328 is zijn volgnummer en Kampen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door
de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen
met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die
met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Braamberg Johannes Gerrits te Bakhuizen hij is borg voor; Keulen Jan Hendriks 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)
Braams ….? 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)
Braams en Schaafsma wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van
den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid
Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)
Braams Hendrik Berends Warfingsveen (Oost Friesland) ---- Loon van Jan Everhardus , Notaris te Sint Anna
Parochie een getekende brief door Arends Grietje weduwe van Hollner Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt
genoemd in een getekende brief door Hinnes Berends Brahms Onderwerp een lading van een vergaan schip
genaamd Vrouw Margaretha tevens een lakzegel met een springend paard met opschrift Koeningl Grossbrit
Hannov. jaar 1822 (9)
Braams Jean Baptiste, in leven Visiteur, de minderjarige wezen van hem ontvangen een pensioen van 213 gulden
jaar 1824 (4)
Braams P. A. te Harlingen het betreft de inslag van 500 mudden kolengruis voor zijne Ankersmederij onder genot
van vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5)
Braams P. A. te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op den
Steenkolen voor zijn Ankersmederij voor 500 mudden kolengruis enz. jaar 1837 (5)
Braams P. A. wonende in wijk B. 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)
Braarsma Jan A. (Bakkersknegt) te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag
der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de
gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals,
Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Braat A., schipper verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief om een vergunning voor een
motorboot genaamd “PieterLeendert” om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen met een
diepgang van enz. jaar 1918 (2)
Brabant (Belgie) Liste Alphabetique des Communes Gouvernement du Brabant Meriodional
Alphabetische Naamlijst der gemeenten het Gouvenerment Brabant (nu Belgie) zoals dat was in 1816. (11) jaar
1816
Brack (Broek?) te Westdongeradeel 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)
Brada A. 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)
Brada J. S. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied
bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Brada S. J. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Brada 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)
Brada Sjerp J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Braderup Peter Jacobsen van beroep Schipper, wonende te Flensburg als Kapitein op het schip de vrouw Anne.
Onderwerp: zijn request dat hij op zijn reis van Lissabon zeeschade en lekkage bekomen hebbende genoodzaakt is
geworden dit rijk aan te doenen naar Harlingen is opgezeild , Wijma Sjoerd S. schrijft en ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende dit schip. enz. enz. jaar 1825 (6)
Braderup Peter Jacobus Schipper op de Vrouw Anna, jaar 1824 (5)
Braderup Pieter Jacobus Kapitein op het schip de Vrouw Anna, te kenne gevende dat hij beladen met Tarwe, Boter
en enige stuk goederen op zijn reis van Fleurburg naar Lissabon door stormwinden en onweders overvallen enige
schade en lekkage heeft enz. en daardoor in Terschelling is ingeklaard enz. ook wordt zijn lading gespecificeerd
vermeld vermeld jaar 1825 (6)
Bradford John, Directeur der teerfabriek, Heeren Burt ….?, Boulton….? en Haywood….? te Selzaete (Belgie) ook
kantoor houdende te Londen, Parijs en Riga. Zij hebben een klein Stoomschip genaamd “Congo” en willen varen
van Groningen naar Rotterdam, ook hun schip de “Hunze IV” met de afmetingen van enz. enz. jaar 1896 dossier (7)
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Bradje ‘t Klooster aan de Wal in de Boterhoek---- Hendriks Jacoba, zij is gedetineerde in de gevangenis te
Leeuwarden en verklaart nooit haar vader en moeder gekent te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar
moeder haar heeft verlaten toen zij 2 jaren was , en dat zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te
Leeuwarden, maar dat zij altijd een zwervend bestaan heeft gehad en meerder kinderen heeft gehad en nu weer
zwanger was. Enz. enz., maar het college van regenten heeft bij toeval ontdekt dat zij een verkeerd bericht aan hen
heeft gegeven betreffende de geboorteplaats vann haar kind een zeker Haas de Salomon (een Jood) Renplacant bij
de Landmilitie in garnizoen te Groningen tahns met verlof alhier en wonende in ’ t Bradje Klooster aan de Wal in
de Boterhoek heeft bekent dat hij niet met haar is gehuwd maar wel vader is van het kind geboren te Groningen en
30-11-1819 in de R. K. Kerk is gedoopt aldaaren genaamd Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij thans weer van
hem zwanger is enz. enz. enz. jaar 1821 (6)
Braeckmans Jean Baptiste * 09-07-1795, Lansier; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals
Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Brag van der Klaas Melles te Heeg was verleend een schadevergoeding van f. 500 hij wordt vermeld op een
documet wat betreft de bezwaren van de Veehouders van Lemsterland ten aanzien van de Geringe restitutie aan hun
verleend tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten hebbende ik (Gouverneur) gemeend enz.
enz. jaar 1821 (4)
Brahms H. H. ingeklaard met zijn schip te Antwerpen met verklaringen, wat de lading is en de bestemming van het
schip en thuishaven enz. jaar 1824 (15)
Brahms H. H Kapitein op de Vrouw Margaretha, jaar 1824
Brak Fokke Frankes onecht kind van Brak Franke Andries en Molen van der Martzen Fokkes, 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)
Brak Fokke Frankes te Weststellingwerf, 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)
Brak Frank Andries, 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)
Brak Franke Andries , 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)
Brak Franke Andries , 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)
Brak Franke Andries gemeente Weststellingwerf 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)
Brak Franke Andries Wolvega is de plaats van waar opgezonden en Weststellingwerf 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)
Brak Frauke Andries * 1799 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)
Brak van der Fokke Frankes onecht kind van Brak Franke Andries en Molen v.d. M. F. , 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)
Brake ten Johannes te Ameland staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door
de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5
kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Brakel Luite Roelofs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff ….? 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)
Brakel Luite Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Brakel van ….? Mevrouw het betreft een verzoekschrift omtrent de verandering in de richting der Straatswegs
tussen het Dorp Midlum en de Stad Harlingen in zoverre dit het eigendom van Mevrouw van Brakel is enz. er
wordt ook genoemd de taxateur Poelsma die doorgaans voor de eigenaar gekozen was enz. jaar 1841 (5)
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Brakel, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen
in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract
waarin dit vermeld is. Jaar 1815 (12)
30
Brakes Johannes H. , Nachtwacht te Heerenveen 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)
785/9
Brakke H. H. Kapitein van Cardiff naar Rotterdam met het schip de Hillegina staat vermeld op het document de
Bladzijde 1 Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
07-05-1839 land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ide 1e mei bij Brixsey Point
gestrand doch weder af in zinkende staat te Cardiff teruggebracht enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
498
Brakken Ebe C. hij ondertekend samen met anderen als Burgemeesteren en Vroedschap van de Stad IJlst een
11-06 -1814 document betreffende de begroting van den jare 1814 met vermelding van enz. jaar 1814 (3)
1751
Brakus Agenatus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-10-1915 Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
376
Bralts Fokke Wijbes---- Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der
20-08-1817 Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij
de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime
omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders
te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes
Timmerknegt te Noordwolde die met zijn zoon wil verwisselen maar enz. jaar 1817 (3)
1645
Bramble Maud gehuwd met Vries de Y. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
03-09-1915 ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1915 (3)
Map 88-F
Brameijer D. L. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende
1876-1878
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)
922
Brameijer Lieuwe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
06-06-1916 griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
1024/19-b
Bramenburgh L. H. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd
07-10-1839 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)
4-A
Bramer Baukje weduwe van Jong de W.W----Ingediend Request betreffende onderhoud voor haarzelf en een
23-04-1824 dochtertje waarin zij als weduwe van Jong de W.W. zelf niet kan voorzien jaar 1824 (3)
415-19
Bramer O. de Rijksadvocaat schrijft aan de Gouverneur dat op zijn herhaalde schrijven aan de procureur Jongstra te
28-04-1841 Heerenveen heeft hij eindelijk bericht ontvangen betrekkelijk de Executie op vast goed van O. Bramer dat de som
thans wel is betaald enz. jaar 1841 (3)
328-4
Bramer Otto staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de
03-04-1841 Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden
waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
1236/6
Bramer Otto te Oldemarkt wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten
nummer 1, 4 kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe
00-12-1839 Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
499-13
Bramsma ,T. S., Meer S. R. van der, Schipper, Procesverbaal, onderwerp, een aanvaring en de kosten daaruit aan
22-05-1841 de brug te Kiestrazijl, wordt ook in genoemd de Sluis Brugwachter T. S. Bramsma, Gratema, 22-05-1841 (5)
27
Brand Auguste A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
15-01-1817 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)
636-10
Brand Hendrik, Fuselier 7de regiment infanterie * 00-00-1819 Den Haag (oud 22 jaar in 1841) , hij wordt vermeld
30-06-1841 op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen
met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
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Brand Hendrik, Fuselier 9e afdeling Infanterie * 18-06-1818 Den Haag, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn
bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info.
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
801-2
Brand Pieter---- Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en
16-08-1841 Wethouders van de Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Brand Pieter enz. jaar
1841 (3)
526-1, 5
Brand Sijbe aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
122
Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het schip de Liberty Glo is op een
21-01-1920 zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz. bergingsmij. De Zwager Dirk. Een
verslag met de plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4)
16-A
Brandenburg ?ey Hessels----- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes te
18-01-1825 Workum overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het
successierecht is de nalatenschapfl. 18060, 35, zijn vrouw krijgt behalve het legaat ook de Huisinge enz. ook de
Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1 totaal fl. 52 aan
Foekes Haete geboren 3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.enz. enz. jaar 1825 (3)
949/19
Brandenburg A. te Lemmer, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn
20-09-1841 en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van Dranken in
de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
756
Brandenburg Abele, 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)
420
Brandenburg Abele, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
05-03-1915 van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
699
Brandenburg Abele, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
05-06-1917 griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (4)
Deel 2
Brandenburg Eeltje naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
Blz. 121
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
00-00-1892 dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Deel 2
Brandenburg Eeltje naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 142
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
00-00-1894 dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1894 (2)
Deel 2
Brandenburg Eeltje, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 151
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1894 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Deel 2
Brandenburg Eeltje, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 154
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1895 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
45
05- Brandenburg H. te Lemmer wegens Vertering enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
10-1814
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1814 (4) dossier 12
198
Brandenburg H. zijn weduwe ---- Cancrinus Joh’s , Deurwaarder der directe Belastingen heeft een sommatie gedaan
29-03-1821 aan de weduwe Brandenburg H. te Nijehaske tot betaling van eene som van fl. 2,55 van de Jare 1820 enz. jaar 1821
(2)
759/11
Brandenburg H., Handgeschreven brief met Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg, J. H. van Wekinga,
30-07-1840 Wopke Brouwer, Jan T. van der Brug, te Workum (6)
1427
Brandenburg J. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad
14-11-1814 Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van
het achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)
1103-1
Brandenburg J. R. het betreft dat hij ain zijne hoedanigheid als Aannemer der nieuw te bouwen R. C. Kerk en
07-11-1840 Pastorie te Heerenveen beklaagd zich over de handelingen van de Grietman van Schoterland met de strekking dat
deze de bouwing wil tegen houden enz. jaar 1840 (5)
729/5, 290
Brandenburg J. R. te Knijpe is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladz. 18-v Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
17-07-1839 bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
226-227
Brandenburg J.---- Ruijg Cornelis oud 35 jaren echtgenoot en vader van 4 kinderen lid van den Municipalen Raad
22-01-1814 van Terschelling dat hij 11 jaren op dezen eiland geweest is dat de heer Secretaris Brandenburg J. den post van
Notaris bekomen heeft verzoekt hij om de Post van Secretaris enz. jaar 1814 (2)
552
Brandenburg J. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van
18-07-1814 Successie over Terschelling jaar 1814 (1)
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Brandenburg J. 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)
Brandenburg Jan benoemd voor de Stad Workum 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)
Brandenburg Jan Harmens----Meijers Abeles plaatsvervanger van Brandenburg Jan Harmens staat vermeld op een
lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen
nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)
Brandenburg Jan Roelofs te Knijpe 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)
Brandenburg Jan 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)
Brandenburg Jan 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 Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Brandenburg Jan 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 Workum enz. jaar 1816 (3)
Brandenburg Johannes, Kapitein 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
Terschelling en Vlieland verzoekt voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Brandenburg K. S. te Nijega 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)
Brandenburg Klaas Sytzes Boer te Terband en één uit Het Meer en wel Meyerinck Gerrit en genoemd de heer Berg
van der G. C. : Onderwerp; het transporteren van haver van Heerenveen naar enz en wat er fout is gegaan, jaar
1814 (6)
Brandenburg R. H. te Lemmer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland in de maand Mei 1840 met
5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (6)
Brandenburg R. J., ---- Slinger J. G., Brandenburg R. J., Bakker Thijs H. van beoep Kasteleins voor gemaakte
verteringen door de Schout en Zetters wegens enz. enz. voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den
door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst 1814 ,
jaar 1815 (3)
Brandenburg R. Lemmer , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
(alsleverancier van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brandenburg R. te Lemmer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R.
G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Brandenburg R. te Lemmer 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)
Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)
Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N.
(Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf 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)
Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of
Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken
met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke
Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
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833-2
Brandenburg R. te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in
24-08-1841 de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
Lemsterland 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)
833-2
Brandenburg R. te Lemmer staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841
24-08-1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Weststel(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
lingwerf (122)
615-2, 14
Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840 Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur
en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
615-2, 17
Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840 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)
615-2, 39-2 Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840 Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
615-2, 41-1 Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840 Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden
526-1, 30
Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank 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 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)
526-1, 39
Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank 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 Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
526-1, 41
Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank 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 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)
615-2, 2
Brandenburg R. te Lemmer, , Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten
19-06-1840 bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
949/39
Brandenburg R. te Lemmer, wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen
20-09-1841 deze gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als verkoper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
526-1, 24
Brandenburg R. te Lemsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, 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 Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
708-5_10
Brandenburg R. te Lemsterland staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
20-07-1841 Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van
de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
949/10
Brandenburg R. te Lemsterland, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit
20-09-1841 andere binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als uitvoerder van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
615-2, 10
Brandenburg R. 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
Doniawerstal in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
828-7
Brandenburg Roelof Hesselius , zijn benoeming als Griffier Kantongerecht Lemmer i.p.v. Eyck van W. die
23-08-1841 overleden is jaar 1841 (4)
63 blz. 85,
Brandenburg Roelof Jansvermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal
86
van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr.
1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich
Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820
( 5- dossier 92)
708-5_22a
Brandenburg te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
20-07-1841 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)
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Brandenburg V? H. Nauta Gosse Baukes, onderwerp de memorie van aangifte van zijn nalatenschap , wordt in
genoemd Brandenburg V? H. en Dikkerboom A?. E. en Nauta S. H. jaar 1824 (1)
Brandenburg van D. J. Predikant te Delfshaven tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Brandenburg van D. J. te Delfshaven Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en
Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk
enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is
de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Brandenburg van D. J. te Delfshaven 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)
Brandenburg van D. J. te Delfshaven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit
is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Brandenburgh H---- Brouwer J. W. en Brandenburgh H. te Workum , onderwerp een request , jaar 1841 (1)
Brandenburgh J. hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de
Stede Workum met als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3)
Brandenburgh J. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; 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)
Brandenburgh J. hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A.
Mr.---- Koopmans H. Excepteur der Belastingen van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd
Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)
Brandenburgh J. Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Brandenburgh J. jr. 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)
Brandenburgh J.---- Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad
IJlst ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware
ziekte en de daarop gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig
te IJlst en zij hebben de de Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit
dossier een ondertekende brief van Everts E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van IJlst en
een brief ondertekend door Brandenburgh J. de Adjunct Maire van Workum enz. jaar 1814 (6)
Brandenburgh Jan Lid van de Raad der Stad Workum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland
gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en
verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar
1817 (2) dossier met alle steden (21)
Brandenburgh Jan 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)
Brandenburgh Jan te Workum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Workum enz. enz. jaar 1822 (3)
Brandenburgh Jan, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van de Stad Workum jaar (3) ,
Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van de Stad Workum jaar 1821 (3)
Brandenburgh Jan.---- Stelwagen J. J. , Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een
document dat aan de Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting
op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 % enz. enz. enz. tevens een extract uit de Notulen van
de Vroedschap waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J , en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend)
i.v.m. met een benoeming van een belangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J . , en getekend door
Brandenburgh J. President en Potma A. L. (secretaris) , Koelman Jan., Stelwagen J. J., Trony J., tevens een
handgeschreven en ondertekende brief van Sluijterman L. A. F. waar hij klaagt over het gedrag van de
Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) jaar 1814 (9)
Brandenburgh K. S. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en
ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Brandenburgh R. te Lemmer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brandenburgh Simon 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)
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Brandenburgh van D. J. Delfshaven, 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
Brandenburgh van D. J. te Delfshaven 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)
Brandenburgh van D. J. te Delfshaven, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brandenburgh van D. J. te Delfshaven, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brander Jouke Harmens te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van
Boeten en Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Brander R. te Burgum uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal 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)
Branderijen: Alle Branders van Friesland, Documenten 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)
Branderijen: Alle Branders van Friesland, Documenten 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)
Brandes Harlingen Kapitein op de Vesta komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Brandgum----- Broers Wietze, hij en zijn boerenhuis bij Brandgum wordt genoemd als herkenningspunt in de
Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Westdongeradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie
beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Brandi Barend, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Brandi Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)
Brandi Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)
Brandij Willem , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
5 kolommen info. jaar 1875 (2)
Brandinga Andries, 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)
Brandinga Wytze Klazes staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en
Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Comp. Schoterland
is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)
Brandner de C. A. te Brussel, 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)
Brands Adrianus te Harderwijk hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te
Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Brands Adrianus te te Harderwijk, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekkiing van
Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Brands B. J.---- Bijsert D. F. en Brands B. J. , Grofsmeden voor het maken van 200 Pieken de somma van Fl. enz.
enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor
Onvoorizene uitgaven dienst 1814 , jaar 1815 (3)
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Brands Fredericus U.?, 96 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)
Brands Frederik, 273 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)
Brands Fredrik Willem, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den
dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816
(4)
Brands H. Secretaris bij de Hervormde Gemeente Roswinkel---- Vissing A. C., Dominee en als Leeraar te
Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de gemeente van Sint Jansga enz. enz. enz. verder zijn erbij
een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door domineeVissing A. C. van Emmelenkamp af te halen en
naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met bedragen enz. jaar 1823 (6)
Brands Hendrik, 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)
Brands J. E. Hervatting van de dienst Groningen Op Schiermonnikoog met het Schip de Sophia, Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. Ingaande 11 september is de dienst gestaakt Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties
1882-1918
Brands J. E. Zoutkamp Hervatting op 1 juli van de dienst tussen Groningen en Schiermonnikoog met het Schip de
Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten
en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. Zoutkamp Hervatting stoombootdienst Groningen Schiermonnikoogmet het Schip de Sophia, Dossier
met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. Zoutkamp Hervatting van de Dienst Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. Zoutkamp Hervatting van de dienst tussen Groningen en Schiermonnikoog met het Schip de Sophia,
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en
stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. Zoutkamp Staking van de dienst tussen Groningen en Sophia Schiermonnikoog , Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands J. E. ZoutkampStaking dienst Groningen -Zoutkamp –Oostmahorn Schip de Sophia, Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brands Jan E. te Groningen, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot dat hij de dienst hervat op 26 juni 1895
en wel 4 maal per week met Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding
van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1895 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoomboot dienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd
Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op den 30e
Juni tussen Groningen en Schiermonnikoog en een door hem getekend foldertje tevens een akte dat de dienst
wordt gestaakt op 1 september, jaar 1900 (2 akten) (8)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoomboot dienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd
Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend in een advertentie dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst
hervat op den 1e Juli van Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog in een door hem getekend
foldertje jaar 1901 (4)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend op
een door hem ondertekend gedrukt aanplakbiljet dat hij in dienst zal stellen een Radarstoomboot tussen Groningen
en Schiermonnikoog met de boot Sophia met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887
(4)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend dat
met Radarstoomboot tussen Groningen en Schiermonnikoog met de boot Sophia voor het Badseizoen aanvangende
10 Juni 1888 met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1888 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 5 Juni tot 1 juli 1889 en wel 3 maal per week met
Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding van vertrektijden en
tarieven enz. jaar 1889 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 15 juni 1890 en wel 3 maal per week met Radarstoomboot
tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1890
(3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 15 juni 1891 en wel 3 maal per week met Radarstoomboot
tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1891
(3)
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Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 25 juni 1892 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot
de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding van vertrektijden en tarieven enz.
jaar 1891 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op Zaterdag 17 juni 1893 en wel 4 maal per week met
Radarstoomboot de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met vermelding van vertrektijden
en tarieven enz. jaar 1893 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot dat hij de dienst hervat op 23 juni 1894
en wel 4 maal per week met Radarstoomboot de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met
vermelding van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1894 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in
een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot Sophia dat hij de dienst hervat op 15
juni 1896 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog met
vermelding van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1895 (2 akten) (6)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend dat
hij de dienst staakt op 10 september tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn jaar 1897 (3)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd
Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op 19 Juni
tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog tevens een advertentie en een door hem
getekend foldertje dat hij deze dienst per 11 september staakt, jaar 1898 ( 2 akten) (6)
Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd
Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op den 1e Juli
tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog tevens een advertentie en een door hem
getekend foldertje jaar 1898 (3)
Brands Jan, 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)
Brands Marten, 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)
Brands Pieter 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 47
Brands Pieter 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)
Brands Pieter 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)
Brands Pieter, 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)
Brands Wachtmeester bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Brandsma Hendrik Annes te Drachten Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Brandsma Jorrit A. Handgeschreven brief met handtekening te Sneek jaar 1840
Brandsma Marten Lourens---- Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats
Heerenveen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries
de Evert Aukes bij de gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen
Hinke Egberts wegens de Gemeente Dragten en Brandsma Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar
1815 (1)
Brandsma ….?---- Breugel ….? Controleur der Belastingen een proces verbaal door hem opgemaat en de heer
Brandsma ….? Betreffende een somma van fr. 1312 en 08 cent enz. enz. aldus uit deze nieuwe oponeming en
waarvan dus de Valsiliditeit ten alle tijden kon bewezen worden enz. dit document is ondertekend door Manger D.
G. enz. jaar 1815 (4)
Brandsma ….? te Ried wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (6)
Brandsma A. H., Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant
van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze
enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de
Weilanden van Lyclama a Nijeholt en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en
tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T.,
Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J., , Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M.
G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
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Brandsma A. S. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat
der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5
kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Brandsma A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Brandsma A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Brandsma Abe Sioerds 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)
Brandsma Abe Sjoerds 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)
Brandsma Antoon, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Brandsma B. hij ontvangt fl. 375.= voor predikbeurten in de ring van Heerenveen, 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)
Brandsma B. R. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de
provinciale begroting jaar 1824 (4)
Brandsma B. te Wijnjeterp Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brandsma B. te Wijnjeterp, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Brandsma B. te Wijnjeterp, 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
Brandsma B. te Wijnjeterp, 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
Brandsma B. te Wijnjeterp, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brandsma Bareld Teijes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1858 (3) dossier (8)
Brandsma Benedict Annes te Smallingerland, 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)
Brandsma Cornelis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Brandsma D. te Wijnjeterp Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brandsma De Firma Franeker Scheepswerf Schip de Juliana (8)
Brandsma Eelke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
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Brandsma F. Y. 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)
Brandsma Feike, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Brandsma Feitze Haring 389 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brandsma G. S. te te Sonnega hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Brandsma Gerardus Samuel benoemd tot rechter in de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Mr. Wal de G. enz. jaar 1815
(1)
Brandsma Gerben Scheltes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het
achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het
Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie
bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Brandsma Gozaed Samuel Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brandsma Greelt Teijes te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure 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 1825 (8).
Brandsma H. A. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820
betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van
verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Brandsma H. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Brandsma H. J. 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)
Brandsma H. M. te Ugoklooster 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)
Brandsma H. M. te Ygoklooster (Ugoklooster) 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)
Brandsma Halbe R., 78 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)
Brandsma Hendrik Annes te Drachten, van competenten Ouderdom 2e plaatsvervangend Vrederregter, Hij staat
vermeld op een lijst van kandidaten tot Vrederegter te Beetsterzwaag i.p.v. Tackema Jeen Taekes die benoemd was
maar bedankt heeft enz. jaar 1823 (6)
Brandsma Hendrik Annes---- Arends Tjeerd Provisionele Schout van Dragten ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij als plaatsvervanger wegens zijn absentie voorstelt Brandsma Hendrik Annes jaa
1814 (1)
Brandsma Hendrik Annes---- Arendz T. (Tjeerd) en Brandsma H. A. (Hendrik Annes) gewezen adjunct Maires en
nu benoemde leden tot de Raad der Gemeente zij worden voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de
Schout der Gemeente Dragten Vierssen van L bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (2)
Brandsma Hendrik Annes---- Douma Isaac en Brandsma Hendrik Annes zij zijn benoemd als schatter te Drachten
enz. jaar 1823 (1)
Brandsma Hendrik Annes. Lid van de Raad van Opeinde, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de
schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van
Friesland 46)
Brandsma Hendrik Wiebe te Lemmer ---- Wouda Baukje Hanzes Weduwe van Carst Dirks Fortuin, Winkeliersche
te Lemmer en Brandsma Hendrik Wiebe Koopman te Lemmer betreft het aanleggen van eene stoombootdienst
tuschen Lemmer en Sneek en Sneek op Joure maar zij hebben hier va n afgezien en verzoeken en zij dan ook op de
vergadering zijn ontboden omdat de concessie al is verleend met reglementen en tariefljsten maar dat zij enz. ook
een brief door beide voornoemde genoemd ondertekend jaar 1865 (43)
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Brandsma Hendrik, Politiedienaar te Heerenveen 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)
Brandsma J. A. Schraard 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)
Brandsma J. A. te Schraard 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)
Brandsma J. H. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening
van fl. 215 wegens onderhoud van enz. enz. en een van fl. 645 enz. en nog een van fl. 215 voor enz. enz. jaar 1821
(2)
Brandsma J. H. zijn declaratie van fl. 215 wegens onderhoud van de trekweg langs het kanaal van Dokkum naar
Stroobos is door de rekenkamer geliquideerd terug enz. jaar 1821 (1)
Brandsma J. H. , 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)
Brandsma J. H. 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)
Brandsma J. te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland 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)
Brandsma J. te Lemmer, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dr anken in de Grietenij Lemsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brandsma 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)
Brandsma Jan , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen, maar hij wil stoppen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Brandsma Jan Hellebrands---- Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van
Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de binnen en buitensluis
genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen Boonstra Albert Harrijts, Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4)
Brandsma Jan---- Kat Abe Jochums wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaalvoor de bestrating des
Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het plaatsen van duikers aan onder
borgstelling van Brandsma Johannes en Brandsma Jan enz. jaar 1841 (5)
Brandsma Jan Sipke, 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)
Brandsma Jan, 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)
Brandsma Jeltje, zij is ontvlucht uit de gevangenis van Heerenveen door Braak moeten er enige reparatien verricht
worden enz. jaar 1822 (1)
Brandsma Joh’s Hend’ks 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)
Brandsma Joh’s Hendr’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)
Brandsma Johan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
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Brandsma Johannes & C. ---- Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier
onderwerp: er is ten laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat
de persoon van Vries de Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op
riemen enz. aanwezig een brief van de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een
brief van de Arr. Inspecteur te Sneek waarin vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van
de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de
genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de schepen van schippers mede binnen te brengen en de
houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder een declaratie der verschuldigde kosten voor
Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder de ambtenaar van bekeuring
Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….? enz. jaar 1840 (24)
Brandsma Johannes----- 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)
Brandsma Johannes---- Kat Abe Jochums wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des
Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het plaatsen van duikers aan onder
borgstelling van Brandsma Johannes en Brandsma Jan enz. jaar 1841 (5)
Brandsma Johannes OosterendWagendienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903
Brandsma Johannes te Winsum , Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Brandsma 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)
Brandsma Johs hendrik, 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)
Brandsma K.----- Brandsma S. te Terband en Brandsma K. te Oudehaske, een handgeschreven brief met beider
handtekeningen, Onderwerp; een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ten behoeve van hun nieuw
te bouwen Nikkelinrichting , ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de
goedkeureing van de aanvraag) enz. jaar 1841 (10)
Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1868 (3) dossier (9)
Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Brandsma L of S. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Smallingerland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Brandsma L. W. 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)
Brandsma L. W. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Brandsma Lammert W. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals
beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Brandsma Lammert Wietzes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Brandsma Lammert Wietzes te Drachten 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)
Brandsma Lammert Wietzes Winkelier en Koopman te Noorderdrachten Hij staat in een document als voordracht
tot zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Opeinde enz. enz. jaar 1822 21)
Brandsma M. H. , 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)
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Brandsma M. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn
aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Brandsma Meris Hendrik Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brandsma Murk Riautzes? (Rintzes?) te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van
veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve,
overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met
opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf
den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Brandsma Otte Reinders, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Brandsma P. te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Brandsma Petrus, 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)
Brandsma Pieter, 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)
Brandsma Pieter, Fuselier Gew. Burg, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Brandsma R?. Y. van beroep Bolloopster 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)
Brandsma Reinder, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Brandsma Romke Ytsens te Stiens, Beurt en Veerdienst van Stiens 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)
Brandsma Rommerts (wijlen) fl. 222 wegens onderhoud van de Statendijk, Onderwerp: een door de Alg.
Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Brandsma S. Jacobs, 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)
Brandsma S. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824
(3) dossier 13
Brandsma S. te Terband en Brandsma K. te Oudehaske, een handgeschreven brief met beider handtekeningen,
Onderwerp; een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ten behoeve van hun nieuw te bouwen
Nikkelinrichting , ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing
van de aanvraag) enz. jaar 1916 (10)
Brandsma Sijtze 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)
Brandsma Sijtze Stevens te Heerenveen , Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene,
ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen,
agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Brandsma Sipke te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824
(3) dossier 13
Brandsma T. IJ. te Oldeboorn 41 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien
van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het
Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar
1841 (9)
Brandsma te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland 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)
Brandsma te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur
en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
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Brandsma Teye Hedzers te Drachten, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (5)
Brandsma Tjeerd rentenier wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Brandsma Tjeerd, Old Excecuteur te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief
vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld
over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige
Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar
1817 (5) dossier (28)
Brandsma van G. te Peperga een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping
op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Blesdijke enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van
de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)
Brandsma W. F. 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)
Brandsma W. of H.? Schatter voor het slagtvee te te Oldeberkoop verzoekt om zig voor eenige tijd met verlof van
zijn standplaats te verwijderen en in zijn afwezigheid voor te dragen Duursma Jan Foppen van beroep Landbouwer
te Oldeberkoop enz. enz. jaar 1825 (4)
Brandsma W. R. ---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding der verbetering van de weg van Stroobos naar
Leeuwarden de aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K. fl. 1755.= en voor reparatien aan
Brandsma W. R. fl. 1147,50 enz. jaar 1822 (2)
Brandsma W. R. een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer voor drie jarig onderhoud van de Statendijk
enz. jaar 1823 (1)
Brandsma W. R. en Bies L. K. Aannemers een certificaat voor betaling van het 2e kwartaal betreffende reparatien
enz. enz. voor de sommen van enz. enz. jaar 1823 (1)
Brandsma W. R. , aannemer een certificaat van betaling van fl. 1147,50 wegens 1e termijn van het herstellen van
de zijtak des grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3)
Brandsma W. R. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen
betreffende de herstellingen van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft
gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (10)
Brandsma W. R. betaling van fl. 248 voor de 1e termijn van herstellingen aan de Havenwerken van Lemmer jaar
1822 (2)
Brandsma W. R. de erven te Lemmer het betreft een Ordonnantie van betaling ten behoeve van de erven van f.
160,56½ wegens schadeloosstelling voor ingenomen gronden ten behoeve van de Zeedijken enz. jaar 1840 (4)
Brandsma W. R. een verevening gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 202.- wegens 3e onderhoudsjaar
van den Statendijk enz. jaar 1823 (1)
Brandsma W. R. een door de rekenkamer afgegeven finale verevening wegens meerder leveranties en herstellingen
aan de havenwerken van Lemmer van fl. 248.= enz. jaar 1823 (2)
Brandsma W. R. Een opgave over de Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn
geconstateerd en is gedisponeerd met bedragen enz. jaar 1824, (4).
Brandsma W. R. een voorlopige verevening wegens 1e termijn wegwns onderhoud Statendijk te bedrage van fl.
222 enz. jaar 1823 (1)
Brandsma W. R. een voorlopige verevening over het tijdperk enz. enz. wegens het onderhoud van de Statendijk
groot fl. enz. enz. jaar 1822 (2)
Brandsma W. 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)
Brandsma W. 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)
Brandsma W. R. Hij wordt vermeld in een document waarover gesproken wordt van uitbetaling voor vernieuwing
van het paalwerk aan het wester haven te Lemmer met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)
Brandsma W. 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)
Brandsma W. 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
Brandsma W. R. staat vermeld in een document als ontvanger van fl. 248.= als voorlopige vereevening voor het
onderhoud en reparatien aan de haven te Tacozijl enz. enz. jaar 1822 (2)
Brandsma W. R. van betaling voor onderhoud van Havenwerken, met bedragen enz. jaar 1824(5)
Brandsma W. R. voor den 2e termijn van de vernieuwing enz. van het Westerhavenhoofd in de Lemmer enz. met
vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende
declaratien jaar 1825 (8)
Brandsma W. R.,---- Haasdijk A. L. betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in
genoemd, Oldenburger C., Brandsma W. R., Stuiving J , Houten van H., Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R.,
Fortuin C. D. (7) jaar 1824
Brandsma W. 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)
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Brandsma W. T. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820
betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van
verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Brandsma Wiebe Willems---- Koopstra Egbert Teunis Schatter van het Slagtvee in het district van Oudeberkoop
voornemens om deze provincie te verlaten en wil van deze bediening bedanken enz. en in zijn plaats wordt
Brandsma Wiebe Willems te Oudeberkoop benoemd ondertekend door de Arondissements Inspecteur Siderius H.
jaar 1824 (5)
Brandsma Wietze T. 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)
Brandsma Wijbe Rommerts 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)
Brandsma Wijbe Rommerts ontvangt een certificaat van betaling voor het 1e termijn zijner aannemingspenningen
wegens enige reparatien aan de havenwerken van Lemmer enz. jaar 1821 (2)
Brandsma Willem Rientzes 256 IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brandsma Wybe Rommerts fl. 273.50 wegens werk aan dehavenwerken te Lemmer, hij ontvangt betaling door de
algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Brandsma Wybe Rommerts onderwerp; het verlenen van een borgtocht jaar 1817 (1)
Brandsma Wybe Rommerts---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A. een
document van de algemene rekenkamer finaal verrekende declaratieen van hen als gezamenlijk eigenaren van de
Stavorensche Zuidermeer tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten
bedrage van fl. 200 en ene ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van
het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve
van Zaagma Gosse Sjoerds wegens het repareren van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl.
295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)
Brandsma Wyke Rommerts hij ontvangt via de algemene rekenkamer zijn declaratie wegens reparatieen en
onderhoud aan de Havenwerken aan de Lemmer enz. jaar 1822 (2)
Brandspuit , de Schout van de Gemeente Joure geeft te kennen dat er 300 gulden is gereserveerd voor het onderhoud
van de Brandspuit jaar 1814 (2)
Brandspuit Beschrijving en tekening van eene verbeterde Aanjager of zuig en perspomp BRANDSPUIT door W.
van der Os Brandspuit fabrkant te Vlissingen jaar 1841 (22)
Brandstra M. H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Brandt F. Kapitein is met zijn schip de Minerva komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken
naar Hamburg staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort
schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brandt F. Kapitein is met zijn schip de Minerva te Hamburg op 3 mei gearriveerd komende vanuit Amsterdam
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brandtligt C.---- Hij wordt vermeld op een Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in
Nederlandsch Indie die na geeindigde “”kruiwagen straf”” met vervallen verklaring van den militairen stand, met
het schip de Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den 28e Mei 1838 in het Nieuwe
diep aangekomen. Jaar 1838 (4)
Brandts J. E. Zoutkamp Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar Stoombootdienst Groningen op Schiermonnikoog, Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar Stoombootdienst Groningen op Schiermonnikoog, Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar, Hervatting Stoombootdienst Groningen op Schiermonnikoog,
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en
stukken betreffende deze publicaties 1892-1918
Brandts Jan E. Zoutkamp Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Brandts Jan E. Zoutkamp Wijziging Dienstregeling Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties
1882-1918
Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend.,---- Asma Harmen, Beimers G., Rekers P. allen Veldwachters te
Gaasterland, zij mogen als nevenwerkzaamheden uitvoeren tegen een vaste vergoeding mensen te helpen een kleine
jachtakte aan te vragen, wordt ook in genoemd Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend enz. jaar 1914 (4)
Brandweer Opsterland Verordening ter voorziening tegen en bij brand in de gemeente Opsterland jaar 1917 (13)
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Brandwerd Sander Jans 650 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)
Brandwijk C---- Noordenne van J., Aannemer te Utrecht, Groningen III, staat vermeld op een lijst
Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en
Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een
handgeschreven en getekende brief (3 stuks) dat aan het verzoek is voldaan ook genoemd Brandwijk C die een brief
ondertekend, jaar 1900 (4) dossier , zie onder Noordenne (16)
Brandy Willem 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)
Brandy Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Branets Christoffer Emers Gestrand schip Stuurman op de Louisa Augusta, jaar 1824 (5)
Branols J. E. Groningen hervattiung dienst Groningen Schiermonnikoog Schip de Sophia, Dossier met Advertenties
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze
publicaties 1882-1918
Brans Petrus Alexander Brans, Korporaal geboren 11-12-1816 Amsterdam veroordeeld tot de doodstraf met den
strop maar, enz. met signalement
Brans Jaannem Hennecum gepensioneerd soldaat wordt wegens overlijden ingeschreven in het Grootboek van
Militaire Pensioenen enz. jaar 1820 (1)
Brans Willem---- Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard geeft met eerbied te kennen
dat hij ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over
de minderjarige nagelaten kinderenen Jantje genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans
in leven egtelieden op den 29e november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien
verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als
toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam verder genoemd als getuigen dezer akte
Giezen Tjarke Jans Burgemeester en Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar 1837 (7)
Bransen J. W. te Leeuwarden wegens geleverde schrijfmiddelen vermeld op een staat van Pretentien tot betaling
enz. jaar 1816 (6)
Bransma B. te Wijnjeterp 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)
Bransma B. te Wijnjeterp, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bransma D. te Wijnjeterp 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)
Bransma IJsbrand Johannes Korenmolenaar te Sneek, verzoek om vergunning jaar 1841 (3)
Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan van vijf
tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat
het Oud Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland) bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een
stuk van 15 pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat
aan de eigenaar Bransma Johannes Hendriks betaald wordt enz. dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen,
Feenstra G. Boekhouder en Stam W. Administrerend van enz. jaar 1814 (4)
Branst Teede F.Paesens Schipper jaar 1838
Brant M. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie
enz. jaar 1841 (2)
Brantgum Bierma---- 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)
Brantgum, Onderwerp, dat het dorp geen nadeel ondervind van het sluiten van de school aldaar enz. enz. en de
kinderen in Brantgum naar school kunnen gaan enz. jaar 1821 (3)
Brantjes Klaas wegens vertering voor een Comp. Franschen in Rottevalle, hij staat op het volgende document: With
de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde
brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Brants F. B. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker, Betaalde en Gedane
posten op Memoriaal van Franeker jaar 1839 (3)
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Brants H. S. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van
S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke
belastingen enz. jaar 1841 (6)
Brants J. wegens arbeidslonen hij staat als crediteur op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur
van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf
enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Brants Jan Willem, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst
hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Brants Rieman 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)
Brantsen E. J, een boekje waarin de Staat van de Landbouw in Nederland gedurende den jare 1813 wordt
beschreven door Dep. van Binnenlandse zaken, en een weerkundige waarnemingen te Arnhem, in het jaar 1813
gedaan en opgemaakt door E. J. Brantsen Jaar 1815
Brantsen E. J. (Mr.) Ouderling te Arnhem tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brantsen E. J. Ouderling te Arnhem, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit
is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Brantsen E. J. te Arnhem 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)
Brantsma G. J. , 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)
Brantsma Gerardus Samuel in leven Regter te Leeuwarden is overleden op 30 Maart 1823 enz. jaar 1823 (3)
Brantsma Gerardus Samuel, 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
Brantsma ….? Ontvanger der Belastingen te Veenwoude en Hardegarijp gesuciedeerd was geworden door Vitus
Valerius van Camminga J. onder betaling van borgtogt enz. jaar 1816 (2)
Brantsma Aafke Luitzens, 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)
Brantsma Abele Brants, 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)
Brantsma Abele Brants, 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)
Brantsma Afke Luitzens, 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)
Brantsma F. B. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen,
jaar 1839 (5)
Brantsma G. J.---- Tromp T. J. thans regter in die regtbank wordt benoemd tot Regter ter Instructie te Leeuwarden
i.p v. Brantsma G. J. enz. en in plaats van Tromp Le Maire J. thans Plaatsvervanger enz. jaar 1823 (1)
Brantsma G. S.---- Cammingha Vitus Valerius van, hij wordt aangesteld als rechter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma
G. S. jaar 1816 (2)
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Brantsma G. S. is op 8 januari 1816 in functie getreden als rechter te enz. Enz. i.p.v. Wal de G. Jaar 1816 (1)
Brantsma Gerard Samuel hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met
vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Brantsma Gerard Samuel is bij koninklijk besluit aangesteld als Regter in de Regtbank van eerste aanleg te
Leeuwarden enz. jaar 1816 (1)
Brantsma Gerardus Samuel , 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)
Brantsma Gerardus Samuel , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke
beambten” in het arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. 11-101820 (4)
Brantsma Gerardus Samuel , Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en
tractement 14-01-1823 (4)
Brantsma Gerardus Samuel 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 14-10-1817
(4)
Brantsma Gerardus Samuel 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. 07-08-1819
(4)
Brantsma Gerardus Samuel Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. 13-07-1818 (4)
Brantsma Gerardus Samuel hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke
Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van
het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder
vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Brantsma Gerardus Samuel---- Jongsma Ernestus 47 jaar, Hij staat vermeld op een document, Voordragt van
Candidaten ter vervulling van den post van Regter ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de
overleden Brantsma Gerardus met voormalig beroep, woonplaats en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 05-11-1819 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 12-01-1820 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 20-01-1819 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 11-04-1820 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 12-07-1820 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 23-01-1821 (3)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal 10-04-1821 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 3e kwartaal 10-07-1821 (3)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal 11-10-1821 (5)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal 09-01-1822 (3)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke
Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,
13-04-1819 (3)
Brantsma Gerardus Samuel---- Wartena L. D. (+) Rechter ter Instructie te Leeuwarden in zijn plaats benoemd
Brantsma Gerardus Samuel thans rechter in de rechtbank aldaar en in Brantsma zijn plaats benoemd Schultz
Cornelis thans Advocaat en Notaris aldaar jaar 1816 (2)
Brantsma Gerardus Samuel 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)
Brantsma Gerardus Samuel wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal
van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en
salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
Brantsma Gerardus Samuel, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Leeuwarden jaar 1818 (4)
Brantsma Gerardus Samuel, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post
van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en
tegenwoordige functie’s zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823
van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)
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Brantsma Gerardus Samuel, Regter van instructie, 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)
Brantsma Gerhardus Samel----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren
te Leeuwarden met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Brantsma Gerhardus Samuel ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met
vermelding van Kwaliteiten, Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Brantsma Oebele Brants, 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)
Brantsma P., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Brantsma Petrus hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer
de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat
op dit document Jaar 1841 (6)
Brantsma Petrus 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)
Brantsma Petrus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Brantsma W. 6.is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst 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)
Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter
samen met Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A? of H?. ondertekend door de Schout van de
Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)
Brantsma Ysbrand Johannes en Jan Willems Molenaar (een handgeschreven brief met handtekening van Ysbrand
Johannes Brantsma) beide Rogmolenaars te Sneek (5) jaar 1841
Branysma Gerardus Samuel, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar
1818 (4)
Braspot Frans Willem Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De
Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove der Domeinen Stoet tot Westerholt , jaar 1818 (3)
Brasse K. B. te Sint Jacobiparochie Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de
Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Brassem Jan Cornelis, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den
dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816
(4)
Brattinga Sjoerd Sijbolts 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)
Brattinga Sjoerd Sybolts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brattinga Sjoerd Sybolts 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)
Brattinga Sjoerd Syds, 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)
Brauer J. W. , 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)
Brauers Gerard---- Meijeringh Ernst Flideries toen wonende te Ambt Ommen en Brauers Gerard ook bekend onder
de naam als Dekler Gerhard toen te Middelburg wonende de brieven van Naturalisatie worden ingetrokken enz. jaar
1840 (2)
Braumeyer Berend, 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)
Braumsberg en Compagnie---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als
procuratiehouder van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft
de goederen van gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door
Scheltema Jan ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd
Fockema E., aldus is dit stuk is gegaan bij Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar
tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan
de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12)
Braun Christiaan Wilhelm Frederik Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal
Overleden te Koempoelang (Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Braun Johan Adam---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland dat de Heer Braun Johan Adam gepensioneerd Officier genietende een pensioen
van enz. is overleden op de 11e april te Langweer enz. jaar 1817 (1)
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Braun Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Braunius ….? De weduwe 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)

Braunius A. B.---- Nidek van Braunius Capitein Commandant der Compagnie Vrijwillige Jagers ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Heer Braunius A. B.
vrijwillig ingeschrevene door een zekere Capitein van de Landstorm te Bergum op eene verregaande wijze is
beledigd geworden enz. jaar 1815 (1)
Braunius A.---- Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Braunius A. 2e Luitenant bedankt voor de
functie als Vrijwilliger enz. en draagt deze functie dan op aan de perzoon van Riemersma Melle Folkerts thans
Sergeant enz. jaar 1815 (1)
Braunius Arend Beukers---- Beukens Braunius Arend oud 23 jaar wonende te Bergum gewezen Jager bij de
gelicentieerde Vrijwillige Jagers komt voor in een brief van de Commissaris van Oorlog verzoekende als Luitenant
bij de Nederlandsche Armee , ook een brief met dat verzoe3k ondertekend door Jongh Persijn van Nauta de A. J.
enz. jaar 1815 (2)
Braunius Arend te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Braunius Arent---- Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum
ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft
geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste
Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks
Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden
dat op dat op zaterdag 3 juni Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de
Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz. jaar 1815
(4)
Braunius Ceberius H. Ontvanger der gemeente te Bosward (=belanghebbende) Dienst 1814 , De Algemene
Rekenkamer der Nederlanden verlangt dat de gemotiveerde staat bij de rekening enz. enz. dan volgt een reglement
er wordt ook gesproken over Wagt en Brandspuitgelden enz. jaar 1817 (10)
Braunius D. D. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van
Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)
Braunius Dirk Drifhout---- Jongh de G. T. Schout van de Gemeente Langerzwaag draagt voor in een door hem
ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Dirk Drifhout Braunius, Lid van de Raad
der Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout enz. jaar 1814 (1)
Braunius Harmanus F. wegens geleverd enz. in 1811, Hij staat op een lijst van schuldeisers van de gemeente Joure
als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van
namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)
Braunius Hermanius Wilhelm Binckens Notaris te Driesum een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin
hij verzoekt hem te ontslaan en zijn candidaat Eerdmans Martin Alberts zijn functie te verlenen jaar 1841 (2)
Braunius Hermannus Wilhelm Beuckens Notaris te Dockum komt voor op een documet van Declaratoiren van
onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)
Braunius Lamberthus Drijfhout 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)
Braunius Oeberius H. ---- of Oeberius Braunius H., een aantekening dat zijn rekening is gequoteerd enz. jaar 1817
(1)
Braunius Oeberius H. Gemeente Ontvanger van de Stad Bolsward hij ondertekend een Ambtelijke brief aan de
Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (2)
Braunius Oeberius H.---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius Oeberius H. geven met
verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23
februari 1802 voor de Ledematemn van de Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde
Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een personeelen omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er
een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni 1812 enz. ook een request naar de Gemeente
Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is geweest aangezien het kwaad
dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend enz. jaar 1814 (11)
Braunius Oeberius S.---- Buhone van IJsselmonde M. C. Storm van ’s Gravenzande van de Raad van Rotterdamen
en Hoeksma T. met Braunius Oeberius S. van de Raad van Bolsward enz. jaar 1842 (3)
Braunius P. M. B.---- Fontein P. ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende
enige verhuringen van perceelen vastigheden behorende aan de Kerkvoogden, Armvoogden en Diaconen van
Kerkwoude en Murnmerwoude door Notaris Braunius P. M. B.te Bergum enz. jaar 1814 (1)
Braunius P. M. B. van beroep Notaris Door hem worden bepaalde goederen gesteld onder de Gestichten van
Liefdadigheid en Onderwijs een request inhouden klagten over hen lieden van het niet doen verhuren enz. dit is een
stuk over onenigheid betreffende de verhuur ondertekend door Sikkema Jan Az. en Hoekstra Gerk Hepkes jaar 1814
(2)
Braunius S. B. Secretaris van de Stad Bolsward ondertekend ter ordonnantie>>> Hoeksma T. Burgemeester van de
Stad Bolsward 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 (2)
Braunius Sipke Durks 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)

6645

896
08-11-1815

6833

38-D deel 1
Blz. 8
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 14
06-02-1824

6709

36 deel 1
blz. 10
16-01-1822

6709

36 deel 2
blz. 14
16-01-1822

6854

30-C
23-09-1824

8201

785/9
Bladzijde 3
07-05-1839
639
04-12-1820

6297

6298

48
18-01-1821

5998

320
05-04-1815
418 blz. 4
07-10-1818

6680

8093
6871

5667

6671

565/6
11-06-1838
22-03-1825
11/1-C
Jaar 1880
akte 10 blad
8
4
30-12-1817

6274

891
15-10-1816

6277

30-7
09-01-1817

6709

36 deel 1
blz. 5
16-01-1822

6709

36 deel 2
blz. 6
16-01-1822

Braunsberg H. Parnas Tresorier te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het
onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der
Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Brave J. te Maarsen, 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
Brave J. te Maarsen, 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
Brave J. te Maarsen, 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)
Brave J. te Maarsen, 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)
Brebrant Felix geb. 06-10-1794 Bergen ,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)
Breckwold J. Kapitein is met zijn schip die 3 Gebrüder komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April
vertrokken naar Hamburg staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen
enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Breda ….? Professor van beroep ----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is
voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog
verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?
Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het
Planetarium dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt enz.jaar 1820 en 1821 (2)
Breda ….? Professor van beroep ----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is
voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog
verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?
Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het
Planetarium dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt enz.jaar 1820 en 1821 (2)
Breda F. J. 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)
Breda van J. G. S. Hoogleeraar te Franeker, 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)
Breda, van Mathijs Gerardus Geb. Leur, laatst gewoond hebbende te Leur. Brigadier Overleden te Semarang (Id)
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Bredee Arjen Cornelis te Bolsward staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van
de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bredemeyer W.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz.
enz. jaar 1880 (2)
Bredenkamp G. Ouderling der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten
aldaar, van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a.
de namen van de Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de Hervormde
Godsdienst toegedaan zijn (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
Bredenkamp G., Hij ondertekend mede een document met andere Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum
een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde
Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)
Bredenkamp Godfried 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)
Brederode L. te Slijk-Ewijk 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brederode L. te Slijk-Ewijk, 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 WestIndien. 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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Bredze Arsen Cornelis staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd.
Nationale Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort
afgegaan jaar 1825 (2) (dossier 5)
Bredzel Cornelis Arjens, Piekenier, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm
arrondisement Sneek enz. jaar 1814 (2)
Bree de Hendrik 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in
Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Bree de Hendrik Corn.88 Damwoude 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)
Bree de Hendrik, 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)
Bree de Jacob, 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)
Bree van F.---- Tuimelaar S. en Feits L. woonachtig te Heerenveen geven bij request te kennen dat een aantal
inwoners enz. beminnaars van Muziek wel genegen zijn om bij de daar al opgerichte Landstorm enz. onder directie
van Bree van F. Orcestmeester enz. jaar 1814 (1)
Bree van H. B. te Heerenveen, wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen
deze gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als verkoper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bree van Lodewijk, Koekebakker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle
mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Bree van W. J. te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Bree van W. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Bree van W. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Bree van W. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de
B. W. 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)
Bree van W. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N.
(Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf 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)
Bree van W. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Bree van W. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Bree van W. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Bree van W. te Heerenveen 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 Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Bree van W. te Heerenveen, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn
en sterke dranken in de Grietenij Opsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
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Bree van W. te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Bree van Wilhelmus Johanes, Winkelier te Heerenveen , hij is benoemd tot schatter teneinde de nodige taxaties in de
gemeente enz. enz. jaar 1823 (2)
Bree van Wilhelmus Johannes---- Tuijmelaar Johannes Koopman te Heerenveen (( zijnde de zoon van Tuijmelaar
Hendrik voornaam Landeigenaar onder de klokslag Heerenveen)) wordt voorgesteld voor de functie van zetter der
belastingen enz. enz. ook Bree van Wilhelmus Johannes Koopman en Winkelier te Heerenveen voor deze functie
i.p.v. de overleden heer Brouwer A. jaar 1823 (1)
Bree van Wilhelmus, Koopman en Winkelier te Heerenveen, Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt
vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District
van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Bree van Willem---- Cootstra O. De weduwe van maar thans hertrouwd met Bree van Willem Onderwerp haar
request van 31 december 1814 enz. jaar 1815 (1)
Bree van….? 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)
Bree? de Jan---- Alberda Jan, Ontvanger te Bolsward benoemd als Ontvanger te Harlingen i.p.v. Bree? de Jan jaar
1816 (2)
Breebaard (geen voornaam vermeld), hij is commies te Leeuwarden en verzoekt in een handgeschreven brief met
handtekening aan de Gouveneur of hij er voor kan zorgen dat hij een fatsoenlijk huis , ook wordt zijn vrouw vermeld
als: Huisvrouw van de Commies Breebaard op de Nieuwe Buren ten huize van Drielsma C. jaar 1820 (3)
Breebaard ….? hij is commies te Leeuwarden en verzoekt in een handgeschreven brief met handtekening aan de
Gouverneur of hij er voor kan zorgen dat hij een fatsoenlijk huis enz. en is dadelijk aan de Assessor Jong de R. T.
onder Vrouwen parochie woonachtig en dat deze heeft voldaan aan dit verzoek en er een kamer wordt ontruimtjaar
1820 (2)
Breebaard A. S.---- Bijlaard van den J. L. te Leeuwarden, hij wil een betaling van fl. 10 ontvangen van de commies
Breebaard A. S. enz. enz. jaar 1841 (4)
Breebaard A. S. en Rode J. W. te Bolsward zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Gaastra Heere Tjaikes
wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2)
Breebaard A. S.---- Rode J. W. en Breebaard A. S. te Bolsward zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen
Dijkstra Rinze Dirks wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825
(2)
Breebaard Abraham---- Hannema Johannes Ulbes Boer (Landbouwer te Midlum, een compleet dossier betreffende
zijn request, het betreft zijn verzoek van een proces verbaal van 7 september ingestelde bekeuring wegens het niet
aangeven van een paard in de personeele belasting, ook aanwezig het originele request met zijn handtekening daarin
onder andere dat twee achtingwaardige inwoners van Midlum de heren Huidekoper J. J. (Jan J.) Assessor van de
Grietenij Franekeradeel en Landbouwer en Aukema IJde Murks Landbouwer te Midlum een ondertekende
verklaring hebben afgegeven dat hij enz. het proces verbaal is opgemaakt door Breebaard Abraham, Kijlstra Rinze
en Haagsma Abe van Kantoot Ried jaar 1840 (18)
Breebaard Abraham Samuel---- Gomes Ary J. , Laatschipper een strandvondst aangebracht te Makkum een
opgevist fust Madera wijn bij de Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis
Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle drie ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham
Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum gestationeerd enz. jaar 1819 (4)
Breebaard Abraham Samuel commies 1e klasse te Franeker, hij ontvangt een pensioen enz. enz. jaar 1841 (2)

Breebaard Abraham Samuel Commies en gestationeerd te Franeker hij krijgt eervol ontslag met genot van
pensioen enz. jaar 1841 (4)
Breebaard Abraham Samuels en Waringa Freerk Dirks Commiesen te Leeuwarden gestationeerd hebben opgemaakt
een Proces Verbaal tegen Bruinsma Douwe T. te Leeuwarden wegens een grote hoeveelheid gerookt spek enz. jaar
1839 (5)
22-A
Breebaard Abraham Samuels zijn vaders stad is Amsterdam commies 2e klas bij de belastingen gestationeerd te
17-08-1824 Bolsward, (hij heeft dan een vrouw en 8 kinderen), o.a. Twee handgeschreven brieven met zijn handtekening,
Onderwerp; Daar hij als grootste Martelaar is behandeld toen hij 18 jaren was tijdens de invasie van de Russische
en Engelse legers in Noord Holland in 1799 enz. enz. jaar 1824 (6)
18-A blz. 22 Breebaard S. te Bolsward 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)
234

Breed de H. P. (present) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling
06-03-1815
behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
1750
Breeh? De ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor
16-12-1813 den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
228
Breejen van den Bout---- Zeeramp met de baggermolen de Polux 4 op 9 febr. 1920 met de gezagvoerder Goedhart
12-02-1920 Z. te Herwijnen , eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart
J. te Delfzijl gered door de reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4)
26-02-1825 Breekwold Jurjen---- Visser Barend & Zoon, in het vergane schip de Catharina Margaretha op reis van Hamburg
14-A
naar Amsterdam gevoerd geweest door de Schipper Breekwold Jurjen bij het iland Ameland enz. en dat in de lading
bevonden een aantal kisten met Linnen enz. jaar 1825 (5)
854/21, 227 Breekwoldt Proth Peder Ameland Kapitein op de Margaretha jaar 1839
20-08-1839
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9-A

Breekwolst J. Capitein, er is gevonden door visschers van Ameland een kist met als inhoud veertig stukjes linnen en
een korf enz. van een schip Ever komende van Hamburg met bestemming Amsterdam en nog vele andere zaken jaar
1825 (3)
775
Breekwolt Boer Damman Jochim---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel is met de
29-10-1819 secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e
octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in
Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop
de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte
Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd
Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem KayLeith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle
Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen
ten lading overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz
Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
775
Breekwolt Boer Wilken Jochim---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel is met de
29-10-1819 secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e
octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in
Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop
de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte
Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd
Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem KayLeith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle
Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen
ten lading overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz
Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
110
Breeland J. A. ---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die
31-01-1814 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)
1361 + 1370 Breeland J. H. Schipper op de Vrouw Jaapje---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de
27-10-1814 geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een
26-10-1814 ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)
1286
Breeland J. M?.---- Ruijter de G. J. Schout van de Gemeente Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur
12-10-1814 van Vriesland dat Breeland J. M?. van Groningen Schipper van beroep komende van Harlinge gedestineerd naar
de Kleine Oost op den Abt nevens het lange hoofd verongelukt en vol water is, va de lading door onze vissers eenige
goederen geborgen enz. jaar 1814 (1)
1099 blz. 5 Breemans? Harmen Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124
31-10-1817 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)
42-20
Breems Thomas * Utrecht staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals
01-05-1841 geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de
Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective
bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de
kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
330-22
Breen Kommer Met signalement Inspecteur van Politie Leeuwarden (4)
17-02-1915
26-03-1825 Breest Smallenburg van F. W. Onderwerp: zijn ingezonden request dat de gelden voor de kleine onkosten niet
5-A
toereikend zijn enz. jaar 1825 (5)
01-04-1825 Breest Smallenburg van F. W. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde
22-A
en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari,
februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie,
jaar 1825 (3)
1757
Breet de ….? te Workum, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het
18-12-1813 Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)
448 blz
Breet de J. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816
54/55
(4)
17-07-1816
803
Breet de Jan Ontvanger van de registratie in het Zegel te Harlingen wordt in opdracht door de Directeur der
19-09-1815 registratie in Vriesland de heer Andrea ….? gearresteerd uit hoofde van een bevonden defict ter somma van ruim
drieduizend gulden enz. jaar 1`814 (1)
234
Breet de Jean hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
14-04-1817 Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
751
Breetvelt A. Chef van het radiostation te Schiermonnikoog een handgeschreven brief met zijn handtekening ,
06-06-1918 onderwer; beklaagd zich in een uitvoerige brief over de Burgemeester aldaar enz. enz. jaar 1918(6)
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Breeuwsma K. Szn.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur
der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van
Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan
of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit
document hebben gezet dat de melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de
wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
1070-8
Breeuwsma A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
107-149
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening
28-10-1840 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)
966/7 en
Breeuwsma A. J. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
881/14
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
Bladzijde 11 geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
27-08-1839 enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070-8
Breeuwsma A. O. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
107-149
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en
28-10-1840 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)
498/10, 10
Breeuwsma Auke J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland
21-05-1841 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)
1150 en
Breeuwsma Auke Johannes---- Gerbrandy Gerben Sjoerds te Nijland hij is benoemd als Lid van het Collegie der
1174
Zetters der belastingen i.p.v. Breeuwsma Auke Johannes die is overleden, en een handgeschreven brief met zijn
20-08-1883 handtekening dat hij de functie aanvaard, , jaar 1883 (6)
84
Breeuwsma E. O.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der
15-11-1894 N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van
Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan
of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit
document hebben gezet dat de melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de
wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
480
Breeuwsma H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
77/4, 4
Breeuwsma Klaas Feddes Landbouwer onder Scharnegoutum, het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek
22-01-1840 wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)
1240-6
Breeuwsma Klaas Feddes Boer te Scharnegoutum wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a.
01-12-1839 aard der acten enz. genaamd: Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken
betreffende de Adm. Der Dir. Belastingen bij missive d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)
434/6 sectie Breeuwsma Oege Ages te Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in
B, E, F.
Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
04-05-1841 voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie
Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz.
jaar 1841 (10)
434/6 sectie Breeuwsma Oege Aukes de weduwe te Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 71 namen van
A. – B.
Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats
04-05-1841 hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van
De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen,
Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
84
Breeuwsma S. K.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der
15-11-1894 N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van
Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan
of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit
document hebben gezet dat de melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de
wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
84
Breeuwsma Sjoerd>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur
15-11-1894 der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van
Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan
of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit
document hebben gezet dat de melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de
wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
1070-8
Breeuwsma T. O. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
64-106
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening
28-10-1840 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)
255-A
Breevink Greeling 348 is zijn volgnummer en Zwolle zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
00-05-1817 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)
822-4
Breidenbach Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
20-08-1841 Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
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526-1, 5
22-05-1840

Breidsma R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
18-A blz. 40 Breima Jan H. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
21-01-1824 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)
388
Breimer Jan H. van beroep Bakker te Oosterzee dat hij sedert het begin van januari 1814 tot op den 12e dier maand
09-03-1814 het brood bij hem gebakken tegen zoodaanige een prijs had verkogt als of op hetgene geen belasting meer was
omdat hij meende dat enz. ondertekend door de advocaat Aa van der Robide enz. tevens een brief ondertekend door
Feenstra Harm Klases dat de setting van het roggebrood 12e januari en het Tarwe brood enz. jaar 1814 (3)
7-A
Breimer Jan Hendriks te Oosterzee staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende
20-01-1824 hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
23-A
Breimer Jan Hendriks, Bakker te Oosterzee een gesloten transactie ter voorkoming van een proces verbaal Jaar 1824
12-02-1824 (3)
1031
Breitsma Thomas, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale
01-08-1917 griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
920-20
Brekel van den Wilhelmus * Tilburg 08-10-1810, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk
17-09-1841 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)
615-2, 10
Brekeveld A. te Broek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
19-06-1840 bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar
wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
1095-2
Brekonet ---- Bikonet (Brekonet geschreven) Sophia * 1796 weduwe van Bloemsma M. staat in een document met 8
05-11-1840 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)
1449 voor
Breland J. H.---- Wassenaar K. A. Schout van St. Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
1451
Vriesland dat Breland J. H. Schipper bijkens kopy inventaris enz dat het Boelgoed aan de meest biedende is
21-11-1814 verkocht enz. jaar 1een814 (1)
1256
Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, geladen met
10-10-1814 Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van St.Jjacobi parochie was
reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is
opgemaakt (hier vermeld) enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
62
Breloo Jean , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
07-02-1823 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)
257 deel 1
Bremer Anne Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de
31-03-1815 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)
18-A blz. 27 Bremer Corn. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
21-01-1824 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)
949/17
Bremer H. te Hemelum, Hij 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 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper
van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
257 deel 1
Bremer Harmen Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de
31-03-1815 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)
586-5
Bremer Harmen Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk
01-07-1816 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)
199-B
Bremer Harmen Jans, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie
26-03-1814 van Lemmer 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)
175-1-2-3
Bremer Hendrik 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
Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig
enz. op den 1e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar
1816 (3) Dossier (11)
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Bremer Hendrika * Den Haag staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals
geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes in de Koloniën of Gestichten van de
Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective
bevolking van voormelde in opzigt tot de enz. afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker
Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5)
Bremer Jacob Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de
Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen
der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Bremer Jan Predikant te Wapserveen is benoemd als Predikant te Tjalleberd onder de Classis van Heerenveen enz.
jaar 1822 (1)
Bremer M. H. Gemeenteveldwachter te Hemelum 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)
Bremer Menke Alberts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en
Nieuw Kruisland 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 (8)
Bremer Roelof Eiberts geboren 12-10-1811 een Extract uit het stamboek van de onderofficieren en manschappen 9e
regiment infanterie. Met gegevens zoals ouders, zijn signalement zijn veldtochten, waar gediend enz. enz. jaar 1841
(2)
Bremer Roelof Eiberts------ hij staat op de lijst met militairen die wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te
dienen ( met de gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5)
Bremer Thomas Bartholomeus Johannes---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij
geautoriseerd zijn door de eigenaars van het Kofschip de Goede Hoop met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland
Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de gronden van Ameland gestrand enz. betreft verkoop lading een
notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam
genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de
Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Bremersma Klaas Hendriks Landbouwer te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de
voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht
van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Bremken J. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; de aanleg van de weg van Leeuwarden
naar Harlingen enz. jaar 1841 (3)
Brems Roelof 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)
Brender a Brandes ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke
tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie
hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een
document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)
Brender á Brandis---- Carpentier de J. H. hij is aangesteld tot Vrederegter in Lemmer en alszodanig in de zitting van
de 9e juni 1814 voor de rechtbank geedigd en de griffie van het Vredegeregt van nhet canton Rauwerd bij absentie
van de heer Brender á Brandis op verzoek van enz. waargenomen door Tuinhout W. enz. brief getekend door de
president van de regtbank Herbelly I. F. M. jaar 1814 (2
Brender á Brandis een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement
Sneek te Friens, enz. jaar 1814 (2)
Brender a Brandis G. Griffier bij het Vredegerecht bij Canton Rauwerd heeft ingezonden orderende de
werkzaamheden enz. thans vacante post zal worden waargenomen door Tuinhout W. enz. jaar 1814 (2)
Brender a Brandis G. Griffier bij het Vredegerecht bij Canton Rauwerd heeft ingezonden orderende de
werkzaamheden enz. thans vacante post zal worden waargenomen door Tuinhout W. enz. jaar 1814 (2)
Brender a Brandis G.---- Tuinhout W. Mr. van beroep griffier bij het Vredegeregt te Sneek heeft waargenomen de
post van Griffier aldaar i.p.v. de Heer Brender a Brandis G. en daar is gerequeerd door de Vredergter Adema B.
verder genoemd Tibma J. M. die de tractementen en onkosten moet betalen maar dat enz. jaar 1814 (2)
Brender a Brandis---- Herbell J. F. M. President der regtbank te Sneek ondertekend een brief waarin hij o.a. schrijft
dat Brender a Brandis als griffier niet alleen geene legale kennis heb ontvangen maar dat ik ook thans niet anders
legaal weet dat Brender a Brandis nog werkelijk griffier bij het Vredegeregt van het Canton Rauwerd maar dat deze
aan de Vrederegter Adema B. per missive had kennis geeven dat hij om particuliere zaken naar Holland moest
verterkken enz. enz. enz. jaar 1814 (4)
Brender a Brandis IJ. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het
arrondissement Sneek met derzelve onbetaalde tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en
bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)
Brender a Brandis J----. Engelen Daniel oud griffier vredegerecht van het Canton Rauwerd wordt beedigd als enz.
enz. i.p.v. Brender a Brandis J. jaar 1815 (1)
Brender á Brandis te Friens Arr. Sneek, een kennisgeving of eerste waarschuwing wegens nalatige betaling belasting
en anders door middel van Executie tot betaling wordt genoodzaakt enz. jaar 1814 (1)
Brender G.---- Engelen Daniel benoemd tot Griffier Vredegerecht te Rauwert i.p.v. Brender G. jaar 1815 (3)
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Brene Frederica, 217 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)
Breninkmeijer J. J. gehuwd met Kölmannn (Kolmann) Maria, komt voor op een document van buitenlandsche
paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6
kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Brenninkmeijer Wilhelm Eduard gehuwd met Covers Theresia Paule, 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)
Brenninkmeijer A. H., in leven gehuwd met Lampe Amalia Maria , komt voor op een document aanvraag van
buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met
6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Brenninkmeijer Anna Clementine, 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)
Brenninkmeijer Anna, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Brenninkmeijer Cornelius, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Brenninkmeijer Cornelius, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Brenninkmeijer Eugen, 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)
Brenninkmeijer Felina, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Brenninkmeijer Heinrich Gerard, 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)
Brenninkmeijer Heinrich Gerhard, 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)
Brenninkmeijer Heinrich in leven gehuwd met Lampe Amalia Maria, Komt voor op een document der
buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4
kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Brenninkmeijer Herman Gregor , komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Brenninkmeijer Hermann Gregor, 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)
Brenninkmeijer Johan Joseph , 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)
Brenninkmeijer Johan Joseph,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Brenninkmeijer Johan Jozeph, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Brenninkmeijer Margaretha, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Brenninkmeijer Margaretha, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar1915 (3)
Brenninkmeijer Maria Agnes, 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)
Brenninkmeijer Paula, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
Brenninkmeijer Wilhelm Eduard, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
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Brenninkmeijer Wilhelm Eduard, 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)
BrenninkmeijerMaria Agnes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Brenninkmeyer Andries Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brenninkmeyer Cornelius, 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)
Brenninkmeyer Felin, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Brenninkmeyer Heinrich Gerhard, 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)
Brenninkmeyer Johan Joseph, 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)
Brenninkmeyer Ludger, 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)
Brenninkmeyer Maria Agnes, 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)
Brenninkmeyer Wilhelm Eduart, 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)
Brens ….? Kamerbehanger van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep
Kostschoolhouder te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een
lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Brens Doekele, 833 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)
Brens Frederica, 290 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)
Brens Frederika 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 177
Brens Frederika 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)
Brens Frederika, 3 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)
Brens Freederika 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)
Brens Johanna 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)
Brens Johanna 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 323
Brens Johanna 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)
Brens Johanna, 329 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het
getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met
overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
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Brens Johanna, 37 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door
hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar
1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als
vrouwelijke gevangenen (48)

Brens Johannes, 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)
514-6
Brens M., Jong de B. B., Reinhart J. allen Miliciens die onder geleide van een Sergeant Groningen naar Leeuwarden
19-05-1840 zijn vertrokken teneide de 21e dezer voor de Militie raad enz. jaar 1840 (3)
244-250 e.v. Brens Pieter Noijon ….? Van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de
23-01-1814 Nationale Vrijwillige Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog
twee personen zijn gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den
Sergeant Aa van der ….? was opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar
beschonken was dat hij niet wist wat hij dede en Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande
het stellige verbod van de wagt enz. en op de stoep van de wagt gearresteerd is het rapport van de Capitein is ook
aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat hij nog twee officiers den gewezen Captein Feenstra S. en
Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde benevens 200 personen van gewapende burgerij die
dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 (12)
208
Brens Roelof (pensioneert Comijs) Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende
01-03-1815 brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij
Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen
dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz
enz. enz. jaar 1815 (4)
938 blz. 6v Brens?? Frederika Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde
30-11-1815 kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
18-C
Bres de Cornelis Casper * 04-02-1801 Vlissingen ; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
07-01-1825 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)
36 deel 2
Bres W. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
blz. 10
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
16-01-1822 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)
2 deel 1
Bresser A. J. Predikant te Hoogeveen tot Secundus voor de Classis van Meppel als volgt: Gehoord de voordragt van
Blz. 5
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
04-01-1819 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)
54 deel 2
Bresser A. J. te Beilen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in
blz. 19
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
22-01-1818 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)
54 blz. 22
Bresser A. J. te Hogeveen Predikant Classis van Meppel wordt vermeld in een document dat de Commissaris
22-01-1818 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)
2 deel 2
Bresser A. J. te Hoogeveen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Blz. 21
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie
04-01-1819 zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
66 blz. 8
Bresser A. J. te Hoogeveen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
14-02-1816 Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
418 blz. 4
Bresser J. J. te Middelburg, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
07-10-1818 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)
22-03-1825 Bret de Klaas Jans vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3
11/7-C
uit de Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-021825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
1750
Breton Le ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den
16-12-1813 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
421
Breugel ….? Controleur der Belastingen een proces verbaal door hem opgemaat en de heer Brandsma ….?
03-05-1815 Betreffende een somma van fr. 1312 en 08 cent enz. enz. aldus uit deze nieuwe oponeming en waarvan dus de
Valsiliditeit ten alle tijden kon bewezen worden enz. dit document is ondertekend door Manger D. G. enz. jaar 1815
(4)
8
Breugel F. ---- Faber Petrus, Percepteur der gemeente Collum , de Maire van van Kollum Eskes B. (Bote) begeeft
03-01-1814 zig samen met Controleur der belastingen Breugel F. naar het kantoor van eerstgenoemde ter controle van enz. jaar
1814 (4)
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Breugel Jhr. Robert Baron van te Den Haag staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de
weg in de Grietenij van Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking
volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7
kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Breugel ten E. te Diepenheim, 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
Breugel v. R. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met
eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij
wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is
geweest bij de Lanciers ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te
Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Breugel van ---- Hap H. J. , hij woonde nog geen jaar in de gemeente Langezwaag en was een behoeftig persoon
Onderwerp: Mobilaire Belasting , wordt in genoemd de Directeur de heer van Breugel en de de Directeur de heer
Rengers enz. enz. enz. jaar 1820 (8)
Breugel van---- - Hoekstra Oene Sjoerds te Miedum Onderwerp; zijn aanslag in de Personeele en Mobilaire
Belasting ingevolge een opgave van de controleur Breugel van een gedeelte zou verkeerd op zijn naam staan maar
voor Sinnema Aan enz. enz. jaar 1821 (2)
Breugel van ….?---- Bronerius van Hidek F. Kapitein der Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland ondertekend
een brief aan de Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland dat de Corporaal Breugel van ….? in het
Hospitaal te Brussel is agtergebleven enz. tevens ondertekend door Dolleman G. M. Luitenant Kolonel
Kommandant van Leeuwarden enz. jaar 1815 (2)
Breugel van ….? Directeur der Directe Belastingen geeft kennis van het overlijden van de heer Veening ….?
Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde vraagt ter vervulling van die vacature voor de heer Attema E. wordt ook
genoemd de heer Gasinjet P. Oud Inspecteur van het middel op Turf enz. jaar 1813 (3)
Breugel van C---- Hylckama ….?, Controleur betreft de lijsten van stemgerechtigen dat hij het niet ongegrond is
t.a.z. van Breugel van C. Directeur der Belastingen (van hem 3 handgeschreven brieven met zijn handtekening) enz.
jaar 1818 (3)
Breugel van C. ---- Steensma P. G---- Ontvanger die wierd gelast het onvermogen der Contribuatelen welke voor
zijn ed. op de staat der oninbare posten moesten gebragt werden enz. en dat de deurwaarder Leeuwen van Z. E. zijn
declaratie wegens zijne gedane werkzaamheden enz. dit document is ondertekend dor de controleur der belastingen
te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen de heer Steensma P. G. en de directeur der belastingen van Vriesland de
heer Breugel van C. jaar 1815 (8)
Breugel van C.---- Boer de Jan Wouters, te Hollum Ameland, Onderwerp een Arrest of Beslag van Meubilen en
Goederen, het beslag op 3 koeien door de deurwaarder Oecke Dirks Metz omdat hij niet heeft voldaan aan de
herhaalde waarschuwingen met een handgeschreven brief waaronder de handtekening van Oecke Dirks Metz tevens
een brief ondertekend door de Percepteur Meijer J. F. te Ameland dat de verkoop niet door is gegaan omdat er geen
kopers waren (bron 5989) en een brief van de Directeur der belastingen Breugel van C. die het maar vreemd vind
dat de verkoop geschiede in de woning van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1814 (2)
Breugel van C.---- Bruinsma Zacharias Provisionele Deurwaarder bij de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden
zijn request houdende verzoek van ontlasting op het patentrecht waarvoor hij over de jaren 1812 en 1813 is
aangeslagen enz. tevens een ondertekende brief met de handtekening van de Directeur der Directe Belastingen de
heer Breugel van C. enz. jaar 1814 (4)
Breugel van C. Directeur der Direce Belastingen te Leeuwarden verzoekt om een maand verlof omdat hij voor zijner
prive zaken buiten de provincie is jaar 1819 (1)
Breugel van C.---- Guerin W. Generaal Majoor Provinciale Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken en een brief ondertekend door Breugel van C. met als
onderwerp; De Heer Controleur van de Divisie Hindelopen enz. jaar 1815 (2)
Breugel van C. hij verzoekt om eene maand vrijaf te hebben om zijn particuliere zaken buiten de Provincie Friesland
te regelen enz. maar vanwege zijn pensioen enz. jaar 1819 (1)
Breugel van C.--- Mastenbroek Pieter J. & zoon te Sneek, Broek van der Pieter Meines te Drachten en Posthuma A.
J. te Leeuwarden onderwerp hun request maar volgens de Directeur der belastingen Breugel van C. dat zij om
byzondere redenen aanspraak maken op kwijtschelding tevens vermelding van beroep en waarvoor ze
kwijtsschelding krijgen enz. enz. jaar 1818 (3)
Breugel van C., een handgeschreven brief door hem ondertekend, heden morgen (19-10-1814) mij begevende naar
Schiermonnikoog enz. ben ik door een plotselinge ongesteldheid overvallen enz. enz. jaar 1814 (1)
Breugel van Casper op zijn verzoek wordt hij eervol ontslagen tot dusverre was hij Directeur der Directe
Belastingen en in des selfs plaats is benoemd Rengers W. F. L. enz. enz. 1819 (5)
Breugel van G. P. C.---- Burmania Veelin van Claerbergen Epo Sjuck omdat hij vertrekt naar het Landschap Drente
waar hij Controleur der Directe Belastingen wordt is in zijn plaats wordt tot Surnumerair Controleur der Directe
Belastingen benoemd Breugel van G. P. C. enz. jaar 1816 (2)
Breugel van G. P. C., controleur der belastingen 3e klasse hij is geplaatst te Hoorn enz. jaar 1820 (1)
Breugel van G. P. C.. Zijn post als Controleur der Directe Belastingen wordt bevestigd , thans nog Surnumerair
controleur in Vriesland, jaar 1817 (naam 8) (dosssier 16)
Breugel van Jhr. R. te Groningen, Onderwerp Zetters te Giekerk jaar 1824 (3)
Breugel van P. C. Controleur der belastingen hij gaat naar Hoorn in Noord Holland als controleur effectief enz.
1820 (1)
Breugel van R te Leeuwarden, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de
Landstorm in her Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement
Vriesland jaar 1814 (2)
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Breugel van R, hij onde Ontvanger van Rinsumageest hij doet een verzoek om verlof van 3 weken te krijgen jaar
1817 (2)
Breugel van R, hij ondertekend een document dat de Ontvanger van Rinsumageest zijn een verzoek om verlof van 3
weken te krijgen afgewezen zal worden jaar 1817 (2)
Breugel van R. (Jonkheer) 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)
Breugel van R. 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)
Breugel van R. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van
Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te
zenden enz. jaar 1815 (4)
Breugel van R.---- Rosier J. Percepteur der Directe Belastingen in de Gemeente Anjum ten overstaan van hem heeft
de afgaande Percepteur de heer Jong de R. K. aan de heer Breugel van R. overgedragen in een Proces Verbaal van
opneming en overdragt van de Perceptie der Gemeente Schiermonnikoog enz. alle drie ondertekenen dit document,
jaar 1814 (11)
Breugel van R.---- Sippama Willem Rein wordt benoemd tot Provinciaal Betaalmeester dit in de plaats van Breugel
van R. (Jonkheer) enz. enz. jaar 1819 (3)
Breugel van R. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20
anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen
formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Breugel van R. 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
Breugel van R. Zijn post als Controleur der Directe Belastingen wordt bevestigd jaar 1817 (naam 8) (dosssier 16)
Breugel van R., Controleur Onderwerp: terugzending van zijn verzoeken tot de vrijstelling van de Stedelijke dienst
te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Breugel van Robbert Jonkheer is benoemd tot Inspecteur der 2e Klasse bij de Directe Belastingen in Friesland, jaar
1819 (4)
Breugel van Robert, Controleur der directe belastingen geeft te kennen in een door hem ondertekend document aan
de Gouveneur van Vriesland en aan de Krijgsraad van genoemde Schutterij enz. dat hij door de Burgemeester van
Leeuwarden op 25 april is benoemd tot lid der stedelijke schutterij maar dat hij dat niet kan combineren zijn functie
en de schutterij en verzoekt dan ook om enz. jaar 1814 (4)
Breugeman Evert, wegens het leveren van Vlaggen, Wordt vermeld op een document van verantwoording der
gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Breuges van C. , Directeur van de directe belastingen in Vriesland hij ontvangt een brief van de generaal
commanderende het 8e Miltaire Arr. Otto Grave van Limburg Stierum die hem bedankt voor de gelden van 3 tot
4000 gulden voor kleding enz. eerstgenboemde stuurt een brief terug ondertekend enz. ook genoemd Majoor Baron
van Heemstra jaar 1814 (4)
Breuker de Reintje Tjeerds geboren in 1795 den 26e januari dat hij van Ruinen naar het bedelaars Etablisement aan
de Ommerschans is opgezonden waarbij verder het Dorp Roordahuizum als het onderstand domicilie wordt
aangeduid enz. jaar 1841 (3)
Breuker J. H.. de weduwe 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)
Breuker Jan Hendriks 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 (7) hele dossier (30)
Breuker Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Breuker Marte, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Breuker Sake Jans 345 Beetgum 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)
Breuker Taeke Jans 14 is zijn volgnumm 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)
Breuker Ulbe Hessels† 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 (1) hele dossier (30)
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Breuning D. D. te Wolvega wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen
deze gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Breuning S. D. Medicine Doctor, terugzending van zijn request wegens de achterstallig tractement over 1814 , maar
hij is pas sinds 12 Augustua 1814 te Sloten komen wonen enz. jaar 1816 (2)
Breuning S. D. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie
ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der
nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Breuning S. D. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van
en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26
october j.l. Nr. 63/9751 jaar 1839 (3)
Breuning Simon Doedes Med. Doctor te Sloten hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland dat tijdens het Fransche Gouvernemet een schuld is opgebouwd vwn 2300 guldens enz. enz. ook schrijft
hij dat hij nog geen 2 jaren in de gemeente Sloten woont en in 1812, 1813 en 1814 gedeeltelijk in Hindelopen en
laatst te Balk enz. jaar 1816 (1)
Breuning Simon Doedes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van de Stad Sloten in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven
Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz.
jaar 1841 (12)
Breuning Simon Doedes, hij wordt voorgedragen voor de post van Vrederechter bij het Vredegerecht Lemmer i.p.v.
Molenaar Hylke Wybes die de de functie Vrederechter te Sneek niet accepteerd. Jaar 1818 (5)
Breur Hendrik , Rotterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van
Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen
sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)
Breure Ary * Dinteloord, 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)
Breuring ….? de weduwe 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 (9) hele dossier (30)
Breuring de 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 (7) hele dossier (30)
Breursma Auge Oeges 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)
Breursma Auke O. , 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)
Breursma F. O. 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)
Breursma F. O. te Sneek, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem
ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)
Breursma Fedde O. , 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)
Breursma Fedde Oeges Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Breursma Fedde Oeges 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)
Breursma Fedde Oeges, 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)
Breursma H. O. 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)
Breursma H. O. K. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Breursma J. O. , 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)
Breursma J. O. 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)
Breursma Jentje O. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Breursma Jentje Oeges 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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Breursma Jentje Oeges 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)
Breursma Jentje Oeges---- Nauta W. Ontvanger der Belastingen handgeschreven brieven met zijn handtekening ,er
wordt in genoemd Wentholt S. en Breursma Jentje Oeges, Boer te Scharnegoutum en Bruinsma Hitske S., Boer de
Jacob A. deze laatste drie moeten nog Oorlogsbelasting betalen, jaar 1818 (6)
Breursma Jentje Oeges, 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)
Breursma Oege O. , 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)
Breursma Oege Oeges Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Breursma Oege Oenes 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)
Breursman Oege Oeges---- Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits
Kerkvoogd van den dorpe Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan
de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zij zijn verkozen en aangesteld om de administratie van de
overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en hebben bevonden dat een nog aanmerkelijk soms geld competeerd
van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van Wijmbritseradeel thans Raadsheer te Sneek enz. betreffende de
verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het daaraan verbonden strijkgeld en de huurder van dat
land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4)
Breusma K. F. Landbouwer te Scharnegoutum staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van
Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Breusma Klaas Feddes 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)
Breusma Klaas Feddes staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe
Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Breuyel ten E. te Diepenhein, 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
Brewer N. R. Kapitein is met zijn schip de Pomona op 3 Mei vanuit Antwerpen vertrokken naar Amsterdam, staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brewster J. W. te Leeuwarden voor geleverde schrijfbehoeften wordt vermeld op de Staat van Pretentien tot
betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar
1816 (4)
Briart S. T. J. te Namen Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Brias de Majoor Titulair bij de Kavallerie 2e 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)
Bribosia F. J. te Ardennes, 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)
Bribosia Med. Doctor te Namen, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord
Braband, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik,
Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Bribosia Medecine Docter te Namen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar
1825 (2)
Brice Nicolas Noel Joseph, Gewezen Kolonel met signalement beschrijving staat in een document met namen van
Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en
die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)
Briedenbach Catharina, 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)
Briel den (Brielle) 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 den Briel de heer Lit van H. te Geervliet Jaar 1817 (4)
Briel den 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
den Briel de heer Lit van H. te Geervliet Jaar 1817 (3)
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Brielle----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de
doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren
wel in 1784 een dochter gedoopt Krisky Catharina Wilhelmina en in 1786 een zoon Krisky Christiaan Jacob is
geboren. Kinderen van den Soldaat Johan Krisky En hij verklaard dat zijn vader Johannes Kriski gehuwd met
Flotting Christina uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3
kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van
Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841 (8)
Brielle 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
den Briel de heer Lit van H. te Geervliet Jaar 1817 (3)
Brielle van den Cosmar geb. 13-04-1801 Roulers ,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)
Brienen van W.---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker,
dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van
den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf
vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie
afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document
(copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder genoemd de Comp.
van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon
allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen;
Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele
Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen
Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie,
Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814
(6)
Brienen van, Generaal Majoor 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)
Brieven P. Kapitein is met zijn schip de Vrouwe Petronella op 3 Mei vanuit Vlissingen vertrokken naar Rotterdam,
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brijker Hessel H. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven
kleederen en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding)
jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 326
Brijker Wessel Heins Arbeidsman van beroep te Franeker thans gevangen op het Blokhuis te Leeuwarden enz. jaar
1814 (1)
Brik Gerrit, 736 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)
Brik Hnedrik, 585 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)
Brik Joh’s, 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)
Brik Johannes, 427 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)
Brik Lodewijk, 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)
Brik R. 10 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)
Brik Roelof, 56 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)
Bril Margje Andries, 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)
Bril Margjen Andries, 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)
Bril Margjen Andries, 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)
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Bril Margjen Andries, 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 1837 (8)
Bril Styne Harmens Noordwolde Politiedienaar jaar 1838
Brink A. de weduwe St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de
Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Brink Adam, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben
aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Brink Ariaan---- Guilerit F. A. Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Landmilitie geeft kennis dat
Andriessen J. Julius gedeserteerd was enz. alsmede nog 2 remplaçanten en wel Storm Jacob geboren te Braunshart
die gedeserteerd is hij was remplaçant van Slager Jan Alberts te Dragten die ten spoedigste enz. en Brink Ariaan die
gedeserteerd is en remplaçant van Hoekstra Ulbe Gosse die ten spoedigste enz. en er wordt opsporing verzocht enz.
enz. jaar 1814 (2) (dossier 4)
Brink Ariaan zoon van Klaas Brink en Veesa Grietje geb. 14-01-1797 te Leeuwarden, hij is plaatsvervanger van
Hoekstra Ulbe Gosse Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar,
kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Brink Cornelis, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter
te Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Brink E de weduwe----Wijma Sjoerd. S. te Harlingen verzoekt in een handgeschreven brief die hij ondertekend een
certificaat voor de weduwe Brink E. aldaar enz. Onderwerp: haar pensioen en dat haar man Brink Evert enz. jaar
1825 (4)
Brink Eildert 358 is zijn volgnummer en Deventer 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)
Brink en Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink en J. G. W. Jeneverbrander te Sloten (Fr), hij is gedagvaard voor de rechtbank te Sneek ook had hij te maken
met de korenmolen te Sloten (Fr) wegens niet betalen van accijns en oplichting enz. enz. tevens is het proces
verbaal van Peeling aanwezig waarop al zijn voorraden vermeld staan enz. jaar 1823 (18)
Brink Evert ---- Burn Allan gevoerd hebbende het op de kust van Schiermonnikoog verongelukte Engelsche
Brikschip de Allert beladen geweest met steenkolen komende van Sunderland met bestemming een westelijke haven
van Engeland betreft voor mij Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen in tegenwoordigheid van de Capitein als
getuige hij verklaard de firma Visser Barend & zoon de magt geeft om alles verder te regelen enz. alds verdere
getuigen zijn Roetenhuis Bouwe British Consulair Agent , Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1821 (5)
Brink Evert hij staat in een document van overleden Gepensioneerden met bedrag enz. jaar 1825 (2)
Brink Evert--- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog
vervallen en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz. tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris
Wijma Sjoerd Simons te Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant
bij Penzanie in England als capitein van het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe
Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading
verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6)
Brink Evert---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van
Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading
te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door
Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in
het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading
te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te
bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch
voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen
enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,
ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta
Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman
te Hamburg, Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen
Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. , Brink
Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)
Brink Evert---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van
de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met
het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel
verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met
bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind
ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan gelijk en dreef van
zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder
aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)
Brink Evert---- Wijma Sjoerd. S. te Harlingen verzoekt in een handgeschreven brief die hij ondertekend een
certificaat voor de weduwe Brink E. aldaar enz. Onderwerp: haar pensioen en dat haar man Brink Evert enz. jaar
1825 (4)
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Brink Geertje Hendriks, 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)
Brink Geugjen Wiegers wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Brink H. J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815
allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde
ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Brink H. 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)
Brink Harmen Joure Nachtwacht Met Signalement jaar 1916
Brink Harmen Met signalement Nachtwacht Haskerland (3)
Brink Harmen te Joure, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en
Congierge in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt
vermeld jaar 1914 (3) dossier (8)
Brink hendrik staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Brink J. A. te St. Johannesga 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
Brink Jacob Hend’k 235 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)
Brink Jan te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Brink Jan, 494 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)
Brink Klaas---- Brink Ariaan zoon van Klaas Brink en Veesa Grietje geb. 14-01-1797 te Leeuwarden , Hij staat op
een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Brink Klaas staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding
of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Brink P. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie
over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)
Brink R.K. , Handgeschreven brief van de Hovenier R.K. Brink onder Leeuwarden , Jaar 1840
Brink Roelof Harmens, 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)
Brink Roelof J. hij is gedeserteerd van het 1e Batt. Artillerie Landm. Hij staat gesignaleerd en een Nominative staat
van hem met 8 kolommen info. enz. jaar 1814 (3)
Brink S. B. 12 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Brink te B. IJ. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Brink Ten te Dragten, Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink Ten ….? de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een
Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
Brink Ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
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Brink Ten ….? te Leeuwarden 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)
988-3, 23
Brink Ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 1 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)
988-3, 4
Brink ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 2 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 4
Brink ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 5
Brink ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 2 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 6
Brink ten ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt 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)
988-3, 29
Brink Ten ….? te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
Bladzijde 1 augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van
26-09-1839 Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 4-1
Brink Ten ….? te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840 Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
615-2, 36,2 Brink Ten ….? 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
Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
1011
Brink ten A. H. Onderwerp: zijn request, de schout Brouwer G. van de gemeente Heerenveen schrijft een advies
12-10-1815 aan de Gouveneur van Vriesland dat b.v. de inwoning van hem zelfs afhing en dat en dat de gehuurde huizing op 12
Mei 114 enz. jaar 1815 (2)
32-A
Brink ten B, Jeneverbrander te Sneek dient bezwaar in omdat hij zijn slijterij binnen 8 dagen moet verplaatsen enz,
11-10-1824 jaar 1824 (6)
833-2
Brink ten B. G. te Leeuwarden 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
Baarderadee (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
l
(122)
526-1, 11
Brink ten B. G. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840 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)
988-3, 11
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 1 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 23
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 1 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)
988-3, 23
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3 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)
988-3, 25
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 1 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 25
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 2 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 25
Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
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Brink ten B. G. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink ten B. G. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Brink ten B. G. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink ten B. G. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel 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)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (7)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à
Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele
provincie (122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Brink ten B. G. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat
van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij 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)
Brink ten B. G. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat
van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
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Brink ten B. G. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Brink ten B. G. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink ten B. G. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink ten B. G. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink ten B. G. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als verkoper van Dranken
in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten B. G. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten B. G. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten B. G. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Brink ten B. G.te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit
andere binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Brink ten B. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Brink ten Bernardus Gorgonius, 661 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)
Brink ten C. B. Brander te Sneek een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens een overtreding wet op
binnenlands gedistilleerd, jaar 1824 (3)
Brink ten C. B. , Brander te Sneek een proces verbaal en een verzoek, jaar 1824 (2)
Brink ten C. B. Brander te Sneek , Onderwerp dat zijn slijterij op een meerdere afstand van zijn branderij moet staan.
jaar 1824 (5)
Brink ten C. B. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar
1825 (8)
Brink ten C. B. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het
Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Brink ten C. B. te Sneek een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;
met de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en
datum van de laatste roering jaar 1824 (4)
Brink ten C. G. A. gehuwd met Dupp?? Johanna Hendrika Bernardina Maria , 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)
Brink ten C. W. te Sneek een proces verbaal tegen hem als Brander wegens overmaat van Binnenlandsch
Gedistilleerd enz. enz. jaar 1825 (4)
Brink ten Carel Berend Brander te Sneek hij is door de controleur aangezegd dat hij zijn slijterij naar elders moet
verplaatsen. Onderwerp; een geschreven brief met bezwaar met zijn handtekening, jaar 1824 (2)
Brink ten Carolus Gregorius Antonius, 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)
Brink Ten en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink ten G. J. W. te Sloten een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;
met de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en
datum van de laatste roering jaar 1824 (4)
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Brink ten H. W. te Sloten uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Brink ten Hans Jurjens, 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)
Brink ten Hein Jurjens 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)
Brink ten Hendrikus Wierden Schipper jaar 1840
Brink ten J. G. te Sloten 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)
Brink ten J. G. , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Gaasterland zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten J. G. te Sloten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland 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)
Brink ten J. G. W. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het
Arrondissement Sneek Controle Workum met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Brink ten J. G. W. te Sloten (fr) als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Brink ten J. G. W. te Sloten , een procesverbaal van de ambtenaren met de bevindingen en peiling in zijn Branderij
jaar 1825 (3)
Brink Ten J. G. W. te Sloten als Uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink ten J. G. W. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur
en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Brink ten J. G. W. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij 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)
Brink ten J. G. W. te Sloten 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 Stad
Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Brink ten J. G. W. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden
Brink ten J. G. W. te Sloten 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 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)
Brink ten J. G. W. te Sloten 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 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)
Brink ten J. G. W. te Sloten uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal 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)
Brink ten J. G. W., Brander te Sloten een document met een omschrijving van gereedschappen in de Fabriek
aanwezig. Jaar 1825 (4)
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Brink ten J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte
bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Brink ten J. te Sloten 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
Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink ten J. W. G. te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van
de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Brink ten J. W. G. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur
en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Brink ten J. W. G. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Brink Ten J. W. G. te Sloten 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 verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten J. W. G. te Sloten, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz.
enz. en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Brink ten Jan een request bereffende betaling voor 3 maanden enz. is de verbeurde som f 128 eznz. Ingesloten een
extract uit de repartitie van de Gemeente Heerenveen waar hij op vermeld wordt getekend door de ontvanger
Jongstra F. A., tevens een verklaring dat hij in de maand oktober hurrder is geworden in Heerenveen getekend door
Plunenburg J. H. en Hessel F. enz. jaar 1815 (4)
Brink ten Jan, 10 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)
Brink ten Jan, 230 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)
Brink ten Johan Gerard Wenzel ----- Wenzel Johan Gerard onderwerp een conflict met de ontvanger jaar 1824 (5)

Brink ten Johan Gerhard Wenzel , Brander te Sloten , Onderwerp: een conflict met de belastingen over te betalen
accijnsen hij beklaagd zig derzelve orsprong heeft en de ongenoegzaamheid der borgtogt der Brander enz. enz.
verder is er besloten dat het admistratieve gezag en den zaak tussen de brander enz. jaar 1823 (3)
46
05- Brink ten S. G. W., Brander te Sloten wegens Jenever enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen
10-1814
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
949/22
Brink ten te Leeuwarden, Hij 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 Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
949/6-4
Brink Ten te Leeuwarden , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en
soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
949/38
Brink ten te Leeuwarden , wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de
20-09-1841 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)
526-1, 6
Brink Ten te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
526-1, 22
Brink ten te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank 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 Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
526-1, 4
Brink Ten te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)

8211

988-3, 11
Bladzijde 2
26-09-1839

8211

988-3, 23
Bladzijde 4
26-09-1839

8211

988-3, 25
Bladzijde 1
26-09-1839

8211

988-3, 25
Bladzijde 2
26-09-1839

8211

988-3, 25
Bladzijde 3
26-09-1839

8211

988-3, 25
Bladzijde 4
26-09-1839

8386

949/6-4
25-09-1841
988-3, 36
Bladzijde 1
26-09-1839

8211

8211

988-3, 37
Bladzijde 1
26-09-1839

8375

708-5_22a
20-07-1841

8375

708-5_11+
11a
20-07-1841

8375

708-5_23a
20-07-1841

8375

708-5_23b
20-07-1841

8375

708-5_29
20-07-1841

8375

708-5_36a
20-07-1841

8375

708-5_37
20-07-1841

8375

708-5_38
20-07-1841

8375

708-5_4
20-07-1841

Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Brink ten te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Brink Ten te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink Ten te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brink ten 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)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (7)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J.
(Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W.
H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten
van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel 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 Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen
enz. jaar 1841 (6)
Brink ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
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Brink Ten te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Brink Ten te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Brink Ten te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Brink Ten te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden
Brink Ten te Leeuwarden 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)
Brink Ten te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der
Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat
uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Brink ten te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink ten te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink Ten te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Brink ten te Sloten als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brink Ten te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal
de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brink Ten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Brink ten W. J. G. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar
1825 (8)
Brink ten Wieger Winkelier te Leeuwarden betreft een bekeuring (in dossier aanwezig) op de wet op het Patentregt
wegens uitoeffening van het Koopmansbedrijf zonder daarvoor te zijn gepatenteerd enz., jaar 1837 (9)
Brink ten Wijtse Willems---- Lycklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Lycklama a Nijeholt Augustinus Georg Lid van de Staten van
Vriesland hem geeft te kennen dat den verlofganger Pietersma Pieter Sibles Loteling van de jare 1816 ingelijfd bij
enz. en dat wegens uit hoofde van afwezigheid is overgeslagen Betzema Betze Johannes die in no. 18 was gevallen
en in wiens plaats als nummer verwisselaar Brink ten Wijtse Willems hebbende no. 19 enz. jaar 1817 (1)
Brink ten, ---- Postma Johannes te IJlst knecht van de brander ten Brink ten te Sneek bekeurd wegens geen toegang
geven voor de controleurs in de brouwerij te IJlst enz. jaar 1824 (2)
Brink ter B. G. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Brink v. Roelof Harm 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 318
Brink van den C. Predikant te Krabbendijke 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)
Brink van den C. te Crabbendijke, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit
is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Brink van den C. te Krabbendijke Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Brink van den C. te Krabbendijke 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)
Brink van den C. te Krabbendijke 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)
Brink van den C. te Krabbendijke, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brink van den C. te Krabbendijke, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brink van den Johannes, ---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en
Beijaard Wouter Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot,
Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot, Bosman Wybe, Schilder en Brink van den Johannes, Schoenmaker
tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met Frisschen Moed” te Nes op Ameland Contractant ter
andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van
Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)
Brink van Jan, 104 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)
Brink van Jan, 131 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)
Brink van Jan, 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)
Brink van Johannes---- Grien Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten zij verzoekt een gratificatie
jaar 1819 (2)
Brink van Johannes inleven gehuwd met Kriening of Krien Anna ----Kriening of Krien Anna weduwe van Brink
van Johannes , Onderwerp een request aan zijne Majesteit de Koning dat haar man te Slooten als Poortier heeft
gefungeerd op een jaarinkomen van ca. 500 guldens en naderhand in 1787 dat haar man deze post is ontnomen in
1786 omdat hij zig tot der jare 1795 zig slecht heeft gedragen en in dat jaar woonde te Mulheim in Duitsland, ook
aanwezig meerdere stukken van juli 1795 enz. enz. jaar 117 (9)
Brink van Johannes---- Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten, het indienen van een
gratificatie zij is oud 74 jaar , jaar 1818 (5)
Brink Wolter Harmens de weduwe te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere
personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het
maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no.
254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Brinkema Harmen Sietzes 243 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brinkhof Drikus Johannes Surveillant in de Prinsentuin Veldwachter te Leeuwarden jaar 1916 (2)
Brinkhof Hendrikus Johannes * 13-04-1865 Zwolle Veldwachter te Leeuwarden jaar 1916 (3)
Brinkl Ten G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van
de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Brinkman Frans 33 is zijn volgnummer en Krimpen 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)
Brinkman Freerk Dirks te Cornjum , Beurt en Veerdienst van Cornjum 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) (Vergunning reeds op
17-03-1780 verleend)
Brinkman H. staat vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken wegens intrekking van enz. jaar 1816 (2)
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Brinkman Hendrik Freeriks Cornjum op Leeuwarden Schipper jaar 1838
Brinkman Hendrik Freerks Veerdienst Cornjum op Lwd Schipper jaar 1838
Brinkman Jelli Otter Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Weltevreden (Id)
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Brinkman O. B. te Kollumerzwaag voor afkeuring van een paard voor de Russchen, hij staat als crediteur op de
Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Brinkman Rinse, 285 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)
Brinkman Romke 111 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)
Brinkman Uilke te Oosterzee, Beurt en Veerdienst van Oosterzee naar Sneek en Leeuwarden, hij wordt vermeld in
het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door
wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Brinkmans Harmen--- Steenstra Wijtze Tjidzes plaatsvervanger voor Brinkmans Harmen Gemeente Workum
worden vermeld in een door de Luitenant Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij
overzend een Declaration van de Doctoren Huikekuy F. en Schoenlaub F. H. (is aanwezig) betreffende
eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)
Brinks ten J. G. W. te Sloten , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit
andere binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als uitvoerder van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Brinksma Trijntje Jans, weduwe van Veen van der, Roel Geerts, een handgeschreven brief met haar handtekening.
Onderwerp; betreft de militie van haar oudste zoon, Jaar 1841 (2)
Brinksma 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 Oldeberkoop in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brinksma Hendrik Jans 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 ….? 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)
Brinksma Hendrik 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)
Brinksma Homme, 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)
Brinksma J. J. Rotterdam Vrachtschipper jaar 1841
Brinksma J., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen
in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H.,
Dijkstra R., Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,
Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E.,
Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes,
Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers
H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Brinksma O. H. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal 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)
Brinksma Oene Hendriks 360 Teroele 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)
Brinksma Simon Bolsward Politieagent Met Signalement jaar 1916
Brinksma Simon Met signalement Agent van Politie Bolsward (3)
Brinksma Sybren B. 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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Brinksman H. 8 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Brinkstra Hendrik Steenderts te S. Jacobaparochie onderwerp registratie en Loteryen jaar 1824 (2)
Brinneman te Sneek staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S.
(Steven) Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Brinon Melchior staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Holwert 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)
Brins Joh. 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)
Brion 2e Luitenant bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Britsel L. 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)
Britswerd =Doopsgezinde Kerk----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om subsidie voor ene te
beroepen Leeraar ook al omdat hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente
te Britserd heeft 150 zielen en deze het tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van
de kerkenraad Schilstra Jouke L., Dijk van H. U., Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3)
Britswerd aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Britswerd---- Doopsgezinde gemeente van Kromwal te Britswerd Onderwerp: een ambtelijke brief enz. jaar 1823
(1)
Britswerd,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door
een ziekte in 1824 in de plaatsen Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum, Baard ,
Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3)
Britswerd, Lijst met ca. 500 namen van Aangeslagenen van de dorpen, Jorwert, Weidum, Mantgum, Oosterwierum,
Bozum, Wieuwerd, Britswerd, Oosterlittens, Winsum, Baard, Huins, Lions, Hijlaard, Jellum, Beers. 00-07-0817
Britswerd, Lijst met 17 namen van personen die schatplichtig zijn betreffende huurwaarde over hun bezit, met het
nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824
Britton J. Rotterdam Schipper op de Zieloh jaar 1838
Britzel Frans---- Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van
Tichelaar Jan J?. in qualiteit als boekhouder en Britzel Frans als Diaken Onderwerp: dat zij maar slegts het 1/3
van de interesten hebben ontvangen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2)
Britzel F. 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)
Britzel F. Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Britzel F.---- Kingma H. J. L. (Hylke Jan Leendertsz) Prov. Schout van Makkum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Vries de Reitze Doopsgezind Leeraar zijn geretourneerde request ook
genoemd de Boekhouder der Diaconie enz. jaar 1815 (1)
Britzel F. 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)
Britzel Frans Jurgens ---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar
oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook
enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene
gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer
Pieters, Britzel Frans Jurgens, Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en
Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)
Britzel Frans---- 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)
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Britzel te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Briunia R. J. te Peins staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van
J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Brock de J. te Brugge Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Brockhaus Hermine Frieda vrouw van Boer de Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen
onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B., Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J., Schneiter J.
J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)
Brodley Dugald Rotterdam Kapitein op de Preston jaar 1840

Broecke van den te Middelburg, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is
de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Broedelet ….? Ds. Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broedelet ….?, (D?) Provincie Noord Holland 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
Broedelet D. te Purmerend Predikant voor de Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broedelet D. Predikant te Purmerend tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Broedelet D. te Purmerend Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broedelet D. te Purmerend 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broedelet D. te Purmerend 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)
Broedelet D. te Purmerend 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)
Broedelet D. te Purmerend, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Broedelet D. te Purmerend, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broedelet D. te Purmerend, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broedelet D. te Purmerende, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
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Broedelet D. te Purmerende, 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
Broedelet D. voor de Classis van Edam 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)
Broedelet Jacobus Salomon Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Sergeant 24-6-1836 Overleden te
Semarang (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Broeders Jacobus * 12-09-1777 Utrecht wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur v-an Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onderofficieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun
incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje
van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,
ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)
Broek (Brack?) te Westdongeradeel 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)
Broek Lijst met namen van 9 de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer,
Heeg, Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder
Miltvuur)
Broek onder Akkerwoude, onderwep Oud Gereformeerde Kerk aldaar enz. jaar 1916 (2)
Broek T. 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)
Broek ten Leendert Pieter Lesage---- Goslings Michiel, Notaris te Harlingen voor hem en grosse verleden enz. en
bij beide akten Broek ten Leendert Pieter Lesage ernz. jaar 1840 (3)
Broek v.d. G. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1)
Broek v.d. G. 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)
Broek v.d. Meine Hendriks te Oldeberkoop; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883
(1) (compleet 3)
Broek van den Albertus 281 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland
ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in
Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle
de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Broek van den Antoon * 15-11-1784 Vilvoorden; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals
Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Broek van den C. L. Predikant te Den Haag , 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)
Broek van den C. L. Secundi en Predikant te ’s Gravenhage 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)
Broek van den C. l. te ‘s Gravenhage, 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
Broek van den C. L. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broek van den C. L. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en WestIndien. 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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Broek van den C. L. te ’s Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broek van den C. L. te ’s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van
Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Broek van den C. L. te ’s Gravenhage, 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
Broek van den Foppe Minnes, een antwoord op zijn ingediende request wegens te hoge aanslag wegens
ongebouwde eigendommem enz. jaar 1819 (2)
Broek van den G. te Bierum Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broek van den J. Predikant te Pernis tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Broek van den J. te Pernis 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)
Broek van den J. te Pernis, 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
Broek van den J. te Pernis, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broek van den J. te Pernis, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broek van den Jan 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)
Broek van den Jan 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)
Broek van den Jan 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 238
Broek van den Jan, 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)
Broek van den Maria Baldus Jacobus van beroep Metzelaar oud 62 jaar wonende in de Pijlsteeg Leeuwarden en
Heurman Evert, Wever 50 jaar wonende in de Wolvesteeg te Leeuwarden verklaren in een handgeschreven door
allen ondertekende brief te kennen Demmeré Joseph oud 17 jaar Schoenmaker zoon van Demmeré Johannes,
Schoenmaker en Broek van den Maria enz. enz. dat genoemde Demmeré Joseph sedert enz. volkomen blind is aan
zijn linkeroog veroorzaakt door enz. enz. de Wijkmeesters in wijk no. 10 Letter D. verklaren dat enz. jaar 1814 (2)
Broek van den P. Rijksveldwachter te Berlikum 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)
Broek van den Pieter Meines, 1e Luitenant hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de
Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz.
jaar 1814 (1)
Broek van den Pieter Menies, onderwerp ;moderatie van Patentregt te doen verlenen betreft zijn beroep als
Kalkbrander jaar 1818 (3)
Broek van den R. Bezoijen Predikant 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)
Broek van den R. Bezoijen 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)
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Broek van den R. te Bezoijen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broek van den R. te Bezoijen 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)
Broek van den R. te Zevenbergen, 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
Broek van den R. te Zevenbergen, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broek van den te Bierum, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Broek van den W. G. te Zoest, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is
de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Broek van den Wiebe Drieses hij is als deserteur gevangen gezet in de Provoost te Leeuwarden, op de staat is
vermeld de plaats waar gearresteerd en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)
Broek van den Wiebe Drieses z.v. Dries Ottes en Janje Barends, hij wordt vermeld als Deserteur, zijn Extract
(waarin al zijn gegevens staan is ook aanwezig) van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3)
Broek van der G. te Bierum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broek van der G. te Bierum 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)
Broek van der Meine Hendriks te Oldeberkoop Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele
belasting dienst jaar 1879 (3)
Broek van der Pieter Meines--- Mastenbroek Pieter J. & zoon te Sneek, Broek van der Pieter Meines te Drachten en
Posthuma A. J. te Leeuwarden onderwerp hun request maar volgens de Directeur der belastingen Breugel van C.
dat zij om byzondere redenen aanspraak maken op kwijtschelding tevens vermelding van beroep en waarvoor ze
kwijtsschelding krijgen enz. enz. jaar 1818 (3)
Broek van der Pieter Meines---- Reiding Sytze Fokkes hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente
Dragten mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat eerstgenoemde samen met navolgende personen Iest
Klaas Douwes, Reindersma Oene Reinders, Wieland Meine Fokes, Broek van der Pieter Meines de Zetters van
Dragten zijn enz. jaar 1815 (1)
Broek van der Sietse, Kostschoolhouder, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle
mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Broek van Tamme, Huisman te Hempens, Door het overlijden van Hommes Jan en Terpstra Pieter Klazes zijn de
plaatsen als zetter in het Ontvang Jelsum en Huizum vacant geworden wordt hij te Huizum voorgedragen enz. . jaar
1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Broek…? W. J.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz.
enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in
zitten, jaar 1880 (2)
Broeke Hoekstra ten A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Broekema Cornelis, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Broekema J. gehuwd met Hansma Neeltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere
geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Broekens Æde Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de
aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde
belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Broekens G. E. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Broekens Gerben Ades 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)
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Broekens Willem 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)
Broekers Gerben A., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Broekhof J. P. te Zweelo, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Broekhoff ….? Ds. Predikant Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broekhoff J. P. Predikant te Ruinen, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter
vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij
1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten
voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Broekhoff J. P. te Ruinen 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)
Broekhoff J. P. te Ruinen, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (6) dossier (43)
Broekhuijzen Clement , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 22-02-1815 Amsterdam, hij wordt
vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk
voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz.
15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Broekhuis G. F. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Broekhuizen Gerrit weduwnaar van Lukkien J. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Broekhuizen Mozes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement
Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen
1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
Broekhuizen Philippus, 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)
Broekhuizen van C. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Broekhuizen van Ds. J. , 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)
Broekhuysen Henderika Anna, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land
van bestemming jaar 1915 (3)
Broekke Hoekstra ten A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van
1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten
geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Broekman Alexander, 115 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)
Broekman J. Predikant te Barneveld tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Broekman J. te Barneveld 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)
Broekman J. te Eemnes Buiten Assessor Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broekman J. te Eemnes Buiten Predikant Classis van Amersfoort wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broekman J. te Eemnes Buiten 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)
Broekman Jan, 29 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)
Broekman Pieter, correctionele gevangene ---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een
brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van
den 10e december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de
ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz.
jaar 1813 (9)
Broekman S. te Eemnos Buitendijks 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)
Broekman Willem Pieters benoeming en aanstellingsbrief als Hoofdonderwijzer op de Tussenschool te
Leeuwarden (2) jaar 1841
Broekman Willem, 786 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)
Broeksma Gerrit Amsterdam Hul Kapitein op de Ida Hillegiena (Schiermonnikoog) jaar 1840
Broekstra Dirk Pieter te Langweerd, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Broekstra G. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Lippenhuizen in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Broekstra 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)
Broekstra 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)
Broekstra Joh’s 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)
Broekstra Johannes Dirks te Snikzwaag, een Obligatie, komt voor op de staat der Bezittingen Inkomsten, Schulden
en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Snikzwaag, Westermeer en Joure van den 9e October 1820 tot den 9e
October 1821 enz. enz. jaar 1822 , Westermeer (7) Snikzwaag (6) Joure (8) totaal dossier (21)
Broekstra P. D. , 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)
Broekstra Rendert Johannes Grofsmid, en Winkelier te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat
hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de
voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht
van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Broekstra Rindert Joh’s, Grofsmid, 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)
Broekstra T. 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 Lippenhuizen in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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Broens Johannes Josephus, 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)
Broer Geert Harmens Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812
opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Broer Klazes Tijde YkesAnnes Sipke ook voor mijn vader Jargs (Jarigs?) Anne, Hij/Zij tekent samen met de andere
ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep
Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met
Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Broer van de Veer, Scheepsjonge, Ligtmatroos op Zijner Majesteits schip Kemau Hasselaar * 08-03-1821
Harlingen, 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)
Broerema G. . te Terhorne Betreft een door de Gouveneur gelezen en antwoord op, reclame op de aanslag op de
personele belasting jaar 1824 (6)
Broers Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt
een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5)
dossier (15)
Broers Doreas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds
door de heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke
klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Broers Geert---- Broers Tjibbe Harmens Arbeider te Munnekeburen het betreft zijn request en het antwoord daarop
dat het goedgevonden is dat hij kwijtschelding is verleend der geldboete of gevangenisstraf waartoe hij bij vonnis
van de rechtbank te Heerenveen op 12 maart 1839 is veroordeeld wegens verzuim van tijdige aangifte van zijn zoon
Broers Geert voor de Nationale Militie enz. jaar 1839 (6)
Broers H. S. betreft een ordonnantie van een rekening van hem enz. jaar 1818 ( 1)
Broers H. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij naar het Kindergesticht moet terugkeren enz. jaar 1841 (3)
Broers Hendericus 08-08-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz.
jaar 1841 (7)
Broers J. G. Diaken en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de
rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)
Broers Jacob Jans de weduwe , Landbouwerske,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)
Broers Jacob Jans een Boerderij te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum
enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen
Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Broers Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Broers Jan de weduwe een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de
voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht
van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Broers Jan Jochum 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)
Broers Jan 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)
Broers Johannes , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
Broers Johannes , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3)
dossier (9)
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Broers Johannes , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
Broers Johannes J. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Broers Joost , Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren en
Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Dordrecht, Sterling H. U. te Dordrecht ,jaar 1818 (
3)
Broers Kornelis wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde &
onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig
gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar
1815 (5) dossier (15)
Broers Lieuwe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Broers Lieuwe, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het
benodigde tot onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente
Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)
Broers R. de weduwe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H.
B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Broers Roel en Bouma Fedde Jans Veerschippers, Hij wordt vermeld als Debiteur in een stuk over geleverdeen
getransporteerde Pieken voor de Landstorm enz. enz. Jaar 1814 (1)
Broers Roelof B. 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
Broers Saapke te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de
Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de
eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Broers Sjoerd onder Hallum wordt vermeld in een document van het Olde Burger Weeshuis te Leeuwarden die
verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was
ondertekend door de rentmeester Haen van der B. enz. jaar 1814 (6)
Broers Sjoerd 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)
Broers Thomas 08-08-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz.
jaar 1841 (7)
Broers Tjibbe Harmens Arbeider te Munnekeburen het betreft zijn request en het antwoord daarop dat het
goedgevonden is dat hij kwijtschelding is verleend der geldboete of gevangenisstraf waartoe hij bij vonnis van de
rechtbank te Heerenveen op 12 maart 1839 is veroordeeld wegens verzuim van tijdige aangifte van zijn zoon Broers
Geert voor de Nationale Militie enz. jaar 1839 (6)
Broers W. J. Veenbaas, hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de
rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier 68
Broers Wietze, hij en zijn boerenhuis bij Brandgum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de
Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Westdongeradeel, , begin
der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met
herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Broers Wilhelmus Andreas, 193 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)
Broers Wytze te Oostrum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Broersma Tjabbe Heddes , Grutter en Voerman te Kollum, onderwerp; vervoer van Roggemeel zonder vergunning,
een proces verbaal, jaar 1824 (3)
Broersma A. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de
Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans
tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de
Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant,
Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)
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Broersma A. B. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen
(13)
Broersma A. F. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824
(3) dossier 13
Broersma A. 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)
Broersma Aafke Pieters---- Meulen van der Pieter * 18-03-1820 Harlingen z.v. Meulen van der Klaas en Broersma
Aafke Pieters beide te Harlingen wonende, 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)
Broersma Abe Klazes---- Boer de Hans Jaukes 36 jaar Geb. IJlst, Corporaal Plaatsvervanger van Broersma Abe
Klazes te Sneek hij wordt vermeld op een document als zijnde gedeserteerd jaar 1814 (3)
Broersma Abraham 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)
Broersma Allert moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum)
voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9
September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Broersma Anne Hendriks te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Broersma Anne Hendriks, 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)
Broersma Anne Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het
Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Broersma Aukje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Broersma B, wegens Timmerwerk, 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)
Broersma B. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst 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)
Broersma B. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Broersma B. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn
aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Broersma B. de erven Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)
Broersma B. J. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar
1816 (4)
Broersma B. P. te Idsegahuizen 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)
Broersma B. P. te Idsegahuizum 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)
Broersma B. 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)
Broersma B.| P. te Idsegahuizum 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)
Broersma Bartel te Kollum, Trekschuiten en Barges van Kollum op Dokkum, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8) (Concessie sinds 29-03-1782)
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Broersma Binne Kestes , de Schout Woude v.d. P?.H?. van Veenwouden schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat eerstgenoemde in de termen van de Landmilitie valt en getrokken heeft
no. 141 deze reeds 2 maal een aanzegging heeft ontvangen dat hij enz. jaar 1814 (1)
Broersma Bonne Kestes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der
Landmilitie Canton Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Broersma Broer ---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en
Voorzanger te Exmorra en Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes
Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer Coster en Voorzanger te Allingawier, de
gemelde bediening zijn komen te vaceren enz, was ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en
Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)
Broersma Broer Alberts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Broersma Broer Annes, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon
Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den
dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Broersma Broer H. 59 is zijn volgnummer en IJlst 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)
Broersma Broer moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra)
voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9
September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Broersma Broer Piers moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd
(Piaam) voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten
d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Broersma C. predikant te Terkaple en Akmarijp ,een handgeschreven brief met zijn handtekening een procesverbaal
met een aanslagbiljet, een lijst met belastbare voorwerpen, een beschrijvingsbiljet enz. jaar 1824 (14)
Broersma C. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Broersma Cornelis Aebes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige
gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke
leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.
jaar 1817 (3) dossier (11)
Broersma Cornelis E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Broersma Cornelis Ebes, meer dan 60 jaar oud, te Kollum Hij staat in een document als zetter der belastingen over
1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (2)
Broersma Cornelis 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)
Broersma Cornelis Predikant te Molkwerum is beroepen naar Terkaple en Akmarijp onder de Classis van
Heerenveen enz. jaar 1821 (1)
Broersma Cornelis Predikant te Schiermonnikoog, gaat over zijn beroeping jaar 1818 (1)
Broersma D. J----- Eysinga Jonkheer onderwerp reclame van de erven Eysinga Jonkheer, gelastigde is Broersma D.
J enz . jaar 1841 (4)
Broersma de W. T. 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)
Broersma Didde Martens 492 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)
Broersma Doede Martens te Indijk bij Woudsend 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)
Broersma E. J. te Burum, 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)
Broersma E. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Broersma Euwe Jans Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op
de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente
Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen
Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Broersma Euwe Jans, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4)
dossier (9)
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Broersma Feddrik en Adema Hermanus ondernemers aan eener Stoombootdienst wonende te Stroobos brengen ter
algemeene kennis dat zij hunner Stoombootdienst tussen Blauwverlaat en Groningen zullen varen met vermelding
van de tussen stops de vertrektijden en de kosten enz. jaar 1891 (5)
Broersma Feddrik---- Broersma Tjeerd Douwes en Broersma Feddrik ondernemers aan eener Stoombootdienst
wonende te Stroobos brengen ter algemeene kennis dat zij hunner Stoombootdienst tussen Stroobos en Leeuwarden
met vermelding van de tussen stops de vertrektijden en de kosten enz. jaar 1884 (4)
Broersma Feddrik Stroobos Ondernemer Stoombootdienst Blauwverlaat Groningen, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze
publicaties 1882-1918
Broersma Feddrik Stroobos OndernemerStoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Broersma Feyke M. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Broersma Freerk Jans te Rinsumageest van beroep Veldwachter en bediende van de Politie te Birdaardvergezeld van
Westra Hessel Tjebbes te Rinsumageest is gegaan naag een Godsdientige samenkomst bij Boersma Riemer Teekes
aldaar waar 30 personen waren onder leiding van Prins Egbert Jans te Birdaard enz. jaar 1839 (3)
Broersma Freerk, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de
agterstallige schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan
Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815
(6)
Broersma G. en H. , een verleende vergunning (Groen) om met het schip (Sleepboot) de “ Johannes“ gebruik te
mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz.
enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)
Broersma Gebroeders G. Harlingen Schip de Harlingen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders G. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders G. Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Broersma Gebroeders G. Harlingen Schip deTelegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders G. Harlingen Schip deTelegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Broersma Gebroeders H. Harlingen Schip de Harlingen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders H. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders H. Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Broersma Gebroeders, aannemers van den Bouw van het Stoomgemaal bij Lemmer verzoeken in een hangeschreven
en onsdertekende brief (met gedrukt briefhoofd) om alsnog te mogen varen met grotere schepen dan toegestaan om
zand en gtrind te mogen vervoeren naar Tacozijl enz. enz. jaar 1917 (15)
)
Broersma Gerrit, komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (4)
Broersma Gezina Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen
zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Broersma H & G.. Firma Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Broersma H en G. , een verleende vergunning (Groen) om met het schip (Sleepboot) de “ Johannes“ gebruik te
mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz.
enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)
Broersma H. P. 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)
Broersma H. P. te Exmorra 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)
Broersma H. P. te Exmorra 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)
Broersma Haantje, 583 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)
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Broersma Henderikus, 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)
Broersma Hendrik Rommerts te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen
voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Broersma Hendrik Rommerts, 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)
Broersma Hendrik Rommerts, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in
de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid
hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden
zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Broersma Hendrik Rommerts, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente
Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Broersma Hinne P. 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)
Broersma Hylke, 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)
Broersma J. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Broersma Jacob , 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 1881 (2)
Broersma Jacob naar Amerika, 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 1880 (2)
Broersma Jacob naar Batavia, 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 1880 (2)
Broersma Jacob naar Batavia, 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 1881 (2)
Broersma Jacob naar New York, 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 1881 (2)
Broersma Jacob naar Sundswall, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1880 (2)
Broersma Jacob, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1879 (2)
Broersma Jan , Apothecar, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Broersma Jan Douwes, 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)
Broersma Jan Douwes, 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)
Broersma Jan Ebes wonende te Lollum en Wadman Folkert Douwes wonende te Buitenpost ondertekenen een brief
aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat beide bij de wet gepermitteerde
Hengstenhouders in het Canton Buitenpost dat zij overeenkomstig het decreet van 23 februari 1803 houders zijn
van gekeurde Hengsten te dekking van Merij paarden enz. maar dat niettegenstaande de persoon van Huisman Jarig
Wijbes onder de Dorpe Oudwoude zig niet ontziet om met zijne hengsten merrien te dekken en dit strijdig is enz.
jaar 1814 (2)
Broersma Jan Klazes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)
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Broersma Jan Kornelis---- Lawerman Kornelis Doedes van beroep Tolgaarder onder Driesum hij is de hoogs
biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg
Lawerman Jacob Doedes en Broersma Jan Kornelis ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en
opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar
Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen
zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
Broersma Jan M.,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Broersma Jan S.---- Dijk van Jan Oomkes Mr. Bakker Leeuwarden is in qlt als Commissarie door de heren
burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt Steurbroek Cuenus
Jacobus Commissaris van Politie zij vonden 28 halve broeden die te ligt bevonden zijn afkomstig van Broersma Jan
S. Mr. Bakker te Wijns enz. waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)
Broersma Jan S.---- Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is in qlt als Commissarie door de heren
burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk
Hendrik Officier van Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke veertien looden
te ligt bevonden zijn komende van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op
Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns en bij Zetstra
Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns en bij de weduwe
Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden komende van Broersma Jan S. wonende
te Wijns waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)
Broersma Janke, 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)
Broersma Jarig moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September
1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Broersma Jarig Willems Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Broersma Jentje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Broersma K. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn
aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Broersma Klaas Freerks---- Diekstra Klaas Gerlofs loteling van de ligting van 1820 en Broersma Klaas Freerks
loteling van de ligting van 1822 enz. jaar 1825 (1)
Broersma Klaas Freerks zijn extract uit het register der verlofgangers der Nationale Militie die binnen de Grietenij
Utingeradeel met verlof zijn aangekomen enz. (een staat met 17 kolommen informatie) jaar 1825 (3)
Broersma Kornelis E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Broersma Kornelis Ebes te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822
(3) (dossier 5)
Broersma Lubbert Tiessens, Winkelier te Westergeest in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij
voornemens is om in de vaart van het daar aangelegen Dorp Kollumerzwaag waar tot nu toe geen veerschip op
Leeuwarden vaart en hij dat wekelijks wil dioen enz jaar 1846 (2)
Broersma M. K. 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Broersma Martenge Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met
diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Broersma Martintje Piers 15-05-1833 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)
Broersma P. J. te Arum 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)
Broersma P. J. te Arum 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)
Broersma P. M. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout
van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie
paarden ten behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog
steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9)
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Broersma Petrus Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het
Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Broersma Pier 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)
Broersma Pier Jarigs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen
zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Broersma Pier M. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Broersma Pier Melles te Blija 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)
Broersma Pier Melles, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Blija in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Broersma Pieter R., 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)
Broersma R. 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)
Broersma Roelof, 507 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)
Broersma S. B., 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)
Broersma S. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Broersma Sjabbe Heddes, Gortmaker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som
van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige
gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke
leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.
jaar 1817 (3) dossier (11)
Broersma Sjerp Piers te Allingawier 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)
Broersma Sjoerd, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de
agterstallige schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan
Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815
(6)
Broersma Sjubbe H.. , Boekweitmolenaar te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Broersma te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Broersma Tjeerd Douwes en Broersma Feddrik ondernemers aan eener Stoombootdienst wonende te Stroobos
brengen ter algemeene kennis dat zij hunner Stoombootdienst tussen Stroobos en Leeuwarden met vermelding van
de tussen stops de vertrektijden en de kosten enz. jaar 1884 (4)
Broersma Tjeerd Douwes en Dijkstra Machiel IJtzes Ondernemers van ene Trekschuitdienst te Stroobos
Onderwerp: maken bekent dat zij in werking zal stellen een Trekschuit voor de dienst Stroobos naar Dockum, o.a.
hun handtekeningen onder een handgeschreven brief , een aankondiging van voormelde dienst met hun schip wat
ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10)
Broersma Tjeerd Douwes Stroobos Ondernemer Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Broersma W. geb. 10-11-1862 Arum, Machinist aan het waterschap de Arumermiedpolder te Arum zijn aanstelling
als veldwachter in de gemeente Wonseradeel jaar 1919 (7)
Broes Aaltje Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove der Domeinen Stoet tot Westerholt , jaar 1818 (3)
Broes W. Predikant te Amsterdam , tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Nooird 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)
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Broes W. te Amsterdam Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Broes W. te Amsterdam Predikant voor de Classis van Amsterdam 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)
Broes W. te Amsterdam Predikant voor de Classis van Amsterdam 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)
Broes W. te Amsterdam 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)
Broes W. te Amsterdam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. 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)
Broes W. te Amsterdam wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broes W. te Amsterdam 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)
Broes W. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Broes W. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Broes W. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Broes W. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Broes W. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Broes W. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Broes W.voor Noord Holland, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van President van genoemde
provincie enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Broesma Jan G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Broesma W. 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)
Broesma W. J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brogge A. S. te Steggerda wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de
Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Brok Jacob Jans te Barradeel 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)
Brok Jacob Jans wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd
Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Brok Jacob te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no.
355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)
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Brok Kornelus te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire
zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814
(6) (Dossier 26)
Brok M., 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)
Brok Meinte te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga 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 1865 (8)
Brok Meinte te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Franeker, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Brok Meinte te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Brok Meinte, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Minnertsga, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8)
Broksma O? te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar
wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en
gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Broksma Otte Jans 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)
Broksma Sieds Ottes 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)
Broksma Sies Ottes , Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede een document getekend door Burgers en
Ingezetenen van de Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz.
voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)
Broksma Sies Ottes 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)
Broksma Sies Ottes te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Sneek, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Brolsma Gerrit J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te
betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Brolsma Gerrit 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)
Brolsma Gerrit Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de
aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde
belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Brolsma J. S. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief met als
onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer van Oude Biltzijl Bloemsma
Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz. en het verbeteren vanb de
huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814 (4)
Brolsma Jacob met vrouw en 2 kinderen, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (4)
Brolsma Jan Janzen 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)
Brolsma Jan Sch. , landbouwer te Vrouwenparochie een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens
verzuim aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Brolsma Jjan Jans, onderwerp terugbetaling van kosten aan de armvoogden van St. Anna Parochie, tevens een een
reclame 22-08-1841 , Doopsgezinde Gemeente van Oude Bildtzijl enz. enz. jaar 1841 (5)
Brolsma Jnatje Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te
betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Brolsma Pieter J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te
betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
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Brolsma W. 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)
Brolsma W. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Brolsma W. 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)
Brolsma Wybe Scheltes te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen
als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Brom Dirk,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Brom Willem, Korporaal 13e afdeeling Infanterie * 16-10-1816 Utrecht, 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)
Broman Albert, 265 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)
Broman Jacobus, 266 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)
Brommeley G.---- Scheltema P. en Brommeley G. betreffende dat hun requeste met een klacht tot nu toe nog
geene betaling is gedaan.op de Algemeene Armenstaat over de jare 1811 enz. enz. jaar 1815 (2)
Brommer Berendje gehuwd met Kooy Koendert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Brommer Jacob Jans---- Helmrich C. F. Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen
certificeerd dat Brommer Jacob Jans oud 18 jaar geboren te Elsloo met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817
(2)
Brommer Jacob Leeuwarden Schip de Leeuwarden II Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar
1900 (9)
Broms & Ebeling---- Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein
Sundman Joh. Erich †, vergaan op Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en
Houtwaren en de geborgen goederen zijn aangebracht op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland als aan de
Vriesche kust onder Oost en Westdongeradeel verder wordt genoemd eene procuratie van de Heeren Laurin & Co.
te Amsterdam en eene van Broms en Ebeling te Amsterdam idem van de stuurman Clijs Joh. H. enz. ook genoemd
Visser Barend en Zoon te Harlingen, jaar 1820 (3)
Bron Reinder * 18-12-1864 Katlijk Veldwachter te Leeuwarden jaar 1916 (3)
Bron Aafke, 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)
Bron Arend Hendriks, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant,
een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Bron Arend, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11
Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Bron B. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bron Brugt, 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)
Bron de weduwe te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Bron de weduwe te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Bron de weduwe te Oostermeer, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)

9921

31
19-10-1882

9186

548
04-05-1918

8376

728/7-c
26-07-1841

6632

1262,
5e blz. van
kolommen
03-10-1814
90
18-07-1814

6385

6381

155
17-03-1814

9414

187
21-07-1914

9183

1055
04-07-1916

8280

517-11,
34-35,
37-38
19-05-1840

9180

42
07-01-1915

6631

1066-18
02-09-1814

8211

988-3, 36
Bladzijde 1
26-09-1839

8211

988-3, 36
Bladzijde 2
26-09-1839

8285

615-2, 36,1
19-06-1840

8285

615-2, 36,2
19-06-1840

8280

526-1, 36,1
22-05-1840

8374

703/1
19-07-1841

8386

948/9
24-09-1841

9183

1680
21-11-1916

Bron Evert J. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Dr. Compagnie 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)
Bron Grietje vrouw van Sikkema J. , 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)
Bron H. te Boekelte, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
Bron Hans A., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een
lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Bron Hans Arends---- Takema Jeen Takes Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding
van een vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen den persoon van Madhuizen
Engbert Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het
eindigen van van de Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz.
vervoegden een aantal personen in de andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen
Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik
Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2)
Bron Hendrik Mellis, hij staat gesignaleerd in het Stamboek (aanwezig)van gedeserteerde soldaten aangeleverd door
Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen als
volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info, enz. jaar 1814 (2)
Bron Hendrik te Veenendaal, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter
en Congierge in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats
wordt vermeld jaar 1914 (3) dossier (8)
Bron Hendrik, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Bron J. H?. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bron Lolle, 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)
Bron M. H. 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)
Bron Michel Jans de weduwe te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen
in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel
ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Bron Michel Jans de weduwe te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen
in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel
ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Bron Michel Jans de weduwe te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van
Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de
maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Bron Michel Jans de weduwe te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van
Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de
maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Bron Michel Jans de weduwe te Oostermeer, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en
wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5
kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bron Mietje, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna,
Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje,
Mensing Sietske, Meyer Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van
Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Bron Pieter Gabes, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld
met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening ,
dat hij verzoekt om een functie als ambtenaar enz. enz. jaar 1841 (6)
Bron Reinder Surveillant in de Prinsentuin Veldwachter teLeeuwarden jaar 1916 (2)
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Bron W. A. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te
hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij
de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)
Bron Willem 41 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)
Bron(s) R. J. Asd. Koningsbergen Kapitein op de Johanna Margaretha (Ameland) jaar 1840
Brondsma Johannes Hendr. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of
meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bronerius van Hidek F. Kapitein der Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland ondertekend een brief aan de
Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland dat de Corporaal Breugel van ….? in het Hospitaal te
Brussel is agtergebleven enz. tevens ondertekend door Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van
Leeuwarden enz. jaar 1815 (2)
Bronger Douwe Oudebildtzijl Veldwachter te Het Bildt jaar 1919 (5)
Bronger J. Leeuwarden Kapitein op de Martha Maria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Bronger K. E.---- Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. , Hoekema S. J., van
Beijma thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C., Koelman J. Bergh van den H.,
Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. (Johannes) en Hoekema S. J. (
Sjeerd Jacob) Wij Willem bij de gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 1824
Bronger Klaas Egberts 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)
Brongersma S. Suameer Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Brongersma S. te Leeuwarden & Cop J. te Suameer, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in
Friesland met de “Bergum “ met het reglement en de maten van het schip, enz. 30-04-1896 (1)
Brongersma Anna Jantje, 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 01-11-1915 (3)
Brongersma Gerrit, 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)
Brongersma Gerrit, 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)
Brongersma H. S. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Brongersma Hotse S., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de
Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier
(28)
Brongersma Hotze, 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)
Brongersma Hotze, 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)
Brongersma Hotze, 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)
Brongersma Hotze. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Brongersma Sjuk M., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de
Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier
(28)
Bronkhorst----- Hoefter C. J. Controleur Chef van het Octrooi te Harlingen aan Sminia H. J. Prefest te enz. enz.
Bronkhorst Ontvanger Particulier en de 2 commissen Salomons en Schiere zij zijn bij het vertrek van het bestuur de
verenigde rechten op hun post gebleven , en Hoefter C. J. nu verslag doen van de weg welke hij is ingeslagen enz.
enz. jaar 1813 (3)
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Bronkhorst van J. M. 1e Luitenant van het Regiment Huzaren No. 6 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)
Bronkhorst van Martin staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij
de administratie der verenigde regten te Harlingen 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)
Bronkhorst, 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)
Bronkhorswt H. te Harlingen, Staat vermeld in een document De Ouder-Prefect van het Arrondissement
Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het
Departement Vriesland jaar 1813 (7)
Bronmeijer Cornelis, Fuselier 6de Afdeeling infanterie * 04-10-1818 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 1841 (4)
Brons Knottnerus W. predikant in Oostvriesland en kandidaat voor de sinds 1821 vacante plaats te Nes op
Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk de heer Calland Keppel ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani A. met als onderwerp; een
verbeterde Predikant woning enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en kindskinderen eens te zien en zal
dan bij zijn schoonzoon Fockema N. zijn, jaar 1823 (6)
Brons G. te Gorredijk, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)
Brons Hendrik Milles in Ureterp in dienst getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van Manschappen met
9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op
de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door de
Commissaris Generaal van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar
1818 (6)
Brons J.---- Prins Tjerk S. te Damwoude no. 3a wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende
aanwijzing van de door de Rijksschatters Jonker J. en Brons J. over 1839-1840 geschatte percelen beneden
belastbaarheid en van de aan dezelve deswege toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no.
96 enz. Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Brons J.---- Prins Tjerk S. te Damwoude no. 3a wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende
aanwijzing van de door de Rijksschatters Jonker J. en Brons J. over 1839-1840 geschatte percelen beneden
belastbaarheid en van de aan dezelve deswege toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no.
96 enz. Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Brons J. R. Kapitein is met zijn schip de Alegonda op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Edam, staat vermeld
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brons Jan staat in een document Controle Bergum 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)
Brons Jan te Kollum 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 Controle Bergum in het Kantoor
Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brons Jan, 510 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)
Brons Johanna ----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die
een kind bij zig hebben;
In de Gevangenis: 1) Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de
grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3)
Johanna Brons ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd
en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1)
Brons P. Schoolonderwijzer , Schoolonderwijzer is op 12 Juni j.l. vertrokken van Schiermonnikoog naar Gorredijk
en dus zijn plaats vacant is enz. enz. jaar 1820 (3)
Brons Pieter , hij heeft zijn post als Schoolonderwijzer per 19 juni 1820 aanvaard te Gorredijk en tevens dat die
school is waargenomen van 1 Januari 1820 tot 1 mei daaropvolgend provessioneel is waargenomen door Lapstra
Alle Douwes jaar 1820 (1)
Brons Pieter , hij is beroepen als Schoolonderwijzer der Jeugd te Gordijk, ondertekend door Stachhouwer J. (Johan)
de Grietman van Schiermonnikoog enz. jaar 1820 (1)
Brons Pieter bezittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is benoemd op de school te Gordijk. Ook genoemd de
Schoolopziener Korff J. jaar 1820 (1)
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Brons Pieter schoolonderwijzer zijn aanstelling op Schiermonnikoog enz. jaar 18171 (1)
Brons Pieter, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Brons W. A. wegens 21 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en
Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger
Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)
Brons….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp:
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Bronsema J. J. Ouderling te Lellens tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel 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)
Bronsema J. J. te Lellens 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)
Bronsema Lieuwens Leonardus Huigens 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)
BronsJohanneswijk Jozefus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Bronsma Aafke Luitzens, 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)
Bronsveld J. P. te Hardegarijp 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 uitvoerder van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Bronswijk Gerardus Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land
van bestemming jaar 1915 (3)
Bronswijk Gerardus Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land
van bestemming jaar1915 (3)
Bronswijk Johannes Gerardus, Komt voor op een document (blz.3) 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)
Bronswijk Petrus Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Broodkorf Adam 59 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Broodkorf Johannes---- 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. (Klaas) secretaris der stad enz. jaar 1816 (7)
Broodkorf ….? Is Old Sergeant School en Old Tamboer te Harlingen voor het geven van lessen aan de Tamboers,
Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente
Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Broodkorf ….? Old Tamboer, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de
geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van
Schulden ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1814 enz. jaar 1815 (4)
Broodkorf ….?---- Schoot ….? en Broodkorf ….? Old Sergeanten te Harlingen en Martens Wijbe te Tzummarum
voor het geven van de nodige lessen aan de Tamboers enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens
Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e
Bataillon gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3)
Broodkorf A. Onderwerp; betreft de berging van spullen en de penningen daarvoor enz. jaar 1819 (1)
Broodkorf A. Onderwerp; de berging van spullen en de penningen daarvoor enz. jaar 1819 (2)
Broodkorf Adam te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Harlingen vermeld wordt wat er
aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3)
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Broodkorf J. A. Korporaal Tamboer bij de dienstdoende Schutterij te Harlingen wordt vermeld in een ondertekend
document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Dispositie
enz. jaar 1841 (3)
Broodkorf J. A. President Ouderling van de Evangelische Lutherse Gemeente te Harlingen een handgeschreven
brief met zijn handtekening Onderwerp een bedankje wegens verleende vrijdom van erfpacht jaar 1817 (5)
Broodkorf J. nr. 49 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen ,
en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen
in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Broodkorf Joh.----- Schneider Johan Adam President Evangelisch Lutherse gemeente te Harlingen en Broodkorf
Joh. Ouderling idem , een handgeschreven brief met beider handtekening, zij verzoeken vrijstelling van te betalen
Verponding en St. Jacobs Schatting voor de pastory waar hun leeraar woont op Wijk A no. 219. omdat de kerk in
enz. enz. jaar 1816 (3)
Broodkorf Johannes 50 jaar, Mr. Kleermaker ondertekend zijn verklaring>> Eekma Idzert fungerend Officier van
de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten) te Leeuwarden heeft van de
Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van
der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen
ondertekend door Tuinenga Bote L. verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,
Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende jaar 1817 (14)
Broodkorf Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Broodprijzen, boekje met Ontwerp eener onderlinge waarborging tegen Hooge Broodprijzen ten behoeve van den
Nijveren Arbeidsman door Willem van Hogendorp Amsterdam.(22) jaar 1817
Broodwinder Heije, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Broodwinder Rintje, 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)
Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Salomons de
kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en de laatsgenoemde
naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)
Brook Abraham geboren 21-10-1816 Sneek Geloof Israeeliet enz. wordt vermeld in een document op een staat dat
hij geranschikt kan worden onder de krankzinnigen maar men door onnozel alleen heeft willen aanduiden eenvoudig
en geringe enz. jaar 1841 3)
Brook Bonefang Hartog ---- Brook Cornelia * 07-08-1820 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter
opzending hebbende aangeboden naar de Kolonie Frederiksoord, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig
waaruit o.a. blijkt dat haar ouders zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Brook Bonefang Hartog ---- Brook Sabine * 08-12-1822 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter
opzending hebbende aangeboden naar de Kolonie Veenhuizen, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig
waaruit o.a. blijkt dat haar ouders zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Brook Bonefang Hartog---- Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van
Geertje Salomons de kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid
en de laatsgenoemde naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)
Brook Bonefang Hartog---- Brook Eva * 8-11-1821 Sneek dochter van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje
Samuels het betreft haar opzending naar de instelling Frederiksoord ook aanwezig een signalementslijst met al haar
gegevens enz. jaar 1841 (3)
Brook Cornelia * 07-08-1820 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending hebbende aangeboden
naar de Kolonie Frederiksoord, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat haar ouders
zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Brook Cornelia---- Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje
Salomons de kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en de
laatsgenoemde naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)
Brook Eva * 8-11-1821 Sneek dochter van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels het betreft haar
opzending naar de instelling Frederiksoord ook aanwezig een signalementslijst met al haar gegevens enz. jaar 1841
(3)
Brook H. B. Onderwerp een tegen hem ingestelde bekeuring jaar 1814 (1)
Brook Hartog Bonefang er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Sneek der
Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3)
Brook Hartog Bonevang---- Holtkamp Folkert, Brook Hartog Bonwvang en Groot de Salomon Isaac, allen
Kooplieden te Sneek, onderwerp Debitanten Koninklijke Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3)
Brook Sabine * 08-12-1822 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending hebbende aangeboden
naar de Kolonie Veenhuizen, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat haar ouders
zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Brook Sabine---- Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje
Salomons de kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en de
laatsgenoemde naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)
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Brook Sakena 29-10-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz.
jaar 1841 (7)
Brooke J. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT
CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Brooks T.---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van
het schip de Margaretha met Roberts William als Schipper onderweg van Leverpool naar Bremen en wel tussen de
eilanden Vlieland en Terschelling met een lading rum en koffie is vergaan op 29-08-1817 in de Engelsche Hoek
zijnde tussen het IJzergat en den bank de Noordsvaarder dat de geborgen goederen te Makkum enz. maar dat ook
daar het gezonken schip van Kapitein Brooks T. geene koffie is geladen enz. jaar 1817 (5)
Broon G. Neurenberg Schipper op de Hope jaar 1838
Broos Derk bezitende de 2e rang van schoolmeester is aangesteld op de school van Noorderdrachen
Door de schoolopziener Heppener H. te Drachten enz. jaar 1823 (1)
Broos Hermanus te Sexbierum Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het
voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen
van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e
Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813) jaar 1815 (8) (24)
Broos, 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)
Brooshooft A. 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 Dordrecht de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)
Bros T. A. te Wommels 37 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van
de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee
die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Broseliske Hendrik, 911 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)
Broskma Bienk Klazes Veenwouden Veldwachter aldaar jaar 1838
Broskma Bienk Klazes Veldwachter te Veenwouden jaar 1838
Brouevius van Nidek wordt genoemd in Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D.
(Sweerts de Landas) enz en ook genoemd Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz
Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag enz. jaar 1815 (6)
Brouger Klaas Egberts 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)
Brought Rob Rotterdam Schipper op de Lord Farnham jaar 1838

Broumeijer Fopke D. 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)
Brounius van Nidek 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)
Brouwe P. 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)
Brouwer J. ---- Veen van der K en Veen van der K. met de Stoomboot “Koophandel” wonende te Sneek, wordt
vermeld op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met
Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz.
jaar 1891 (6) dossier (13)
Brouwer J. W. te Sloten (Fr) een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad
Sloten “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (1)
Brouwer J., hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van
kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse
informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 (
3) dossier (9)
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Brouwer J..een verleende vergunning (Blauw) tot het Varen en Sleepen in Friesland met de “Koophandel “ met
het reglement enz. jaar 1891 (1)
Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Brouwer P.Schiermonnikoog Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)
Brouwer W. J & Visser J.S. Lemmer Stoomboot dien Sneek op Akkrum ,Wordt vermeld in een dossier Staat van
de in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in
1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. spoorgids (63)
Brouwer (Bruinsma) te Terhorne wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat
der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Brouwer ?urk Frekes?---- Brouwer Jacob Frekes? wonende te Westhem betrekkelijk de verpligting van Alimentatie
aan zijn zuster Brouwer Sjoukjen Frekes? en dat ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum haar zal
onderhouden met twaalf stuivers ook een overeenkomst ondertekend door de Stadsarm voogden ; Jong B. D.
Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh de Hobbe L. enz. jaar 1814 (2)
Brouwer ….? Apotheker te Leeuwarden wordt vermeld in----Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede dat
in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert
12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de
geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)
Brouwer ….? Boekhandelaar te hij wordt genoemd in een ondertekende brief van de Schout van Balk Reneman F. Z
aan de Gouverneur enz.. jaar 1814 (2)
Brouwer ….? Boekverkoper te Leeuwarden de Burgemeester Kate ten P. (Pieter) van de Stad IJlst vermeld in een
door hem getekende brief dat zij reeds een en andermaal bij eerstgenoemde enz. jaar 118 (1)
Brouwer ….? Boekverkoper te Leeuwarden, een brief geschreven en getekend door Asbeck van G. dat voornoemde
Brouwer mij op ene zeer brutale en impirerende wijze heeft behandeld en vele harde en sterke uitdrukkingen tegen
mij heeft gebezigd en ik verzoek u ( Commissaris Generaal van Friesland) dan ook hem op passende wijze te
onderhouden enz. enz. jaar 1813 (4)
Brouwer ….? de Boekverkoper voor levering van Courieren komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw
benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van
Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e 1811 tot en met den
laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)
Brouwer ….? Loodgieter van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep
Kostschoolhouder te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een
lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Brouwer ….?---- Metz P. J. hij wordt benoemd tot Plaatsvervanger bij de Rechtbank te Heerenveen i.p.v. de Heer
Brouwer die is overleden enz. jaar 1823 (1)
Brouwer ….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (6)
Brouwer A. ---- Tuijmelaar Johannes Koopman te Heerenveen (( zijnde de zoon van Tuijmelaar Hendrik voornaam
Landeigenaar onder de klokslag Heerenveen)) wordt voorgesteld voor de functie van zetter der belastingen enz.
enz. ook Bree van Wilhelmus Johannes Koopman en Winkelier te Heerenveen voor deze functie i.p.v. de overleden
heer Brouwer A. jaar 1823 (1)
Brouwer A. Geneesheer te Makkinga verklaart dat Anne Jurjens Proem aan de kinderpokken is overleden (1) Maart
1841
Brouwer A. G. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brouwer A. G. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brouwer A. G. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Brouwer A. P. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het
Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met
de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Brouwer A. practiserend Genees-Heel en Vroedmeester te Makkinga deeld mede dat in het Dorp Appelscha de
natuurlijke kinderpokken zich bevinden en tot nu toe pas een volwassen persoon dit heeft enz. jaar 1841 (3)
Brouwer A. R. te Lutkewierum 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)
Brouwer A.---- Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft zijn
request door hem ondertekend nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde
gemeente aldaar betreffende de in barendsnood zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen deze Diaken dat moesten
weigeren de Diaken Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5)
Brouwer A. S. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 6 jaar 1825 (4)
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Brouwer A. te Makkinga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen
van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Brouwer A. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5
kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Brouwer A. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Brouwer A. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar
1840 (7)
Brouwer A. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Brouwer A. Tzum Schip de Tzum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Brouwer A. Tzum Schip de Tzum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Brouwer A. van beroep Advocaat ondertekend een document namens de Kerkvoogden en Diakenen van de
Hervormde Gemeente te Knijpe dat zij in communione bezitten eene huizinge staande en gelegen in de Knijpe
gequoteerd met het nummer 50 voorzien met 2 kamers en thans in huur bij eenen Groot de Jouke Attes gebruikt
wordende maar dat dit huis zodanig bouwvalig is enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Aafken Luitzens weduwe Kooistra Bauke Folkerts , arbeidster te Drachten, een verzoek dat haar zoon
Kooistra Folkert Baukes als soldaat dienende in het 4e reg. inf. Met onbepaald verlof naar huis mag omdat hij haar
oudste zoon is enz. enz. enz. jaar 1841 (2)
Brouwer Aaltje 29-08-1835 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)
Brouwer Able Gerrits te Dantumadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Brouwer Age, 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 1900 (2)
Brouwer Age, 1e Regiment Infanterie, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1899 (2)
Brouwer Albert komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Ale---- Brouwer Sikke en Brouwer Ale te Tzum , Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met hun
handtekeningen , een aankondiging van hun Dienstregeling van Tzum-Franeker-Harlingen-Leeuwarden, wat ook
in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage,
en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (8)
Brouwer Alle hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige
tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Brouwer Alle R. te Oosterend 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)
Brouwer Alle S.---- 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)
Brouwer Alle Seerps moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest
gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de
tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie
enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

1316 lijst
2_L.
22-10-1814

9725

Deel 2
27-11-1891

9725

Deel 2
20-09-1898

9725

Deel 2
02-05-1899

9182

285/9
07-02-1916
330-9
17-02-1915
1026/1-9
07-10-1839

9180
8214

8342
8377

37/11
12-01-1841
775/1
07-08-1841

7977

158-6, 24
14-02-1837

3698

A-5
11-10-1828

3698

B-39
18-02-1832

3699

A-39
15-02-1834

6623

41
07-08-1813

6623

42
07-08-1813

6623

43
07-08-1813

6054

63, blz.
72 t/m 75
27-01-1820

6401

860-1-3+5
31-10-1815

6402

922-1+ 11
09-12-1815

6087

950
15-10-1822

6100

1157
19-11-1823

Brouwer Alle Seerps 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)
Brouwer Ameland Kapitein op de Drenthe 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)
Brouwer Ameland Kapitein op de Salak 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)
Brouwer Ameland Kapitein op de Salak 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)
Brouwer Andries Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Brouwer Andries Met signalement Politiebediende Dokkum (3)
Brouwer Andries Oedzes te Dockum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats,
straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e
october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar
1839 (8)
Brouwer Andries Oedzes te Dokkum Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. jaar 1841 (11)
Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van Slangenburg ----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper
te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening , Brouwer Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer
Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van Slangenburg kunstschilder te Utrecht zijn allen erfgenamen van
hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans, onderwerp ; Recht van successie jaar 1841 (3)
Brouwer Anne Johannes te Lemsterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente 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)
Brouwer Anne Minnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Brouwer Annekjen Wybes, 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)
Brouwer Annigje Wybes, 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)
Brouwer Antje Lammers, 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)
Brouwer Antje Lammerts, 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)
Brouwer Antje Lammerts, 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)
Brouwer Arend , Advocaat te Heerenveen als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van
verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit
kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder
Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens
Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van
Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92)
Brouwer Arend gerrits 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)
Brouwer Arend Gerrits 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)
Brouwer Arend---- Haeften van J. wegens zijn eervol ontslag aan hem verleend wordt in voorkomende gevallen zijn
functie beurtelings waargenomen door de Heeren Plaatsvervangers Tadema Wielandt Jarich en Brouwer Arend,
wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Heerenveen op het laatste blad jaar 1822 (5)
Brouwer Arend---- Metz Petrus Johannes Hij is candidaat voor Regter Plaatsvervanger te Heerenveen i.p.v. de
overleden Mr. Arend Brouwer enz. jaar 1823 (2)
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Brouwer Arent lid van de raad van zetting der belastingen enz. enz. een kenningeving van overlijden enz. jaar 1823
(1)
Brouwer Arent , Advocaat en Landeigenaar , Hij is lid van het collegien van Zetters van Heerenveen enz. jaar 1823
(3)
Brouwer Arent , Landeigenaar te Heerenveen, Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een
document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang
enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Brouwer Arent advocaat te Heerenveen hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd rechter te Heerenveen i.p.v.
Blocq Scheltinga de D. die overledenen is en Nauta R. thans ontvanger enz. jaar 1817 (1)
Brouwer Arent---- Metz Petrus Johannes , Hij is candidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger te
Heerenveen i.p.v. de overleden heer Brouwer Arent enz. jaar 1823 (3)
Brouwer Arien G. 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)
Brouwer Arjen G. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwer Arjen Gjalts Brouwer te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van geredschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing jaar
1824 (4)
Brouwer Asrjen Gjalts, 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)
Brouwer Auke Johannes---- Kornelis Homme en Brouwer Auke Johannes Beurtschippers van Workum op Sneek
en IJlst ingevolge octrooi daar toe voor omtrent honderd jaren door den Magistraat enz. jaar 1822 (7)
Brouwer B.---- Knipper Anne op de Heiligeweg en Boer de Albert beide wonende te Harlingen Ondernemers van
de Trekschuitdienst Tussen Harlingen en Franeker, te Franeker ook kantoor houdende bij Brouwer B. in de “Prins”
enz. Onderwerp: o.a. handgeschreven brief , met Boer de Albert zijn handtekening , een aankondiging van hun
Dienstregeling, wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, jaar 1881 (8)
Brouwer Bauke K., 137 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)
Brouwer Bauke K.,291 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)
Brouwer Bauke Mennes 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)
Brouwer Bauke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Brouwer Baukje 03-05-1803 geboren of gedoopt gehuwd met Hoekstra Cornelis Imes wordt vermeld in een
document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van
Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente
en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen
informatie enz. jaar 1841 (6)
Brouwer Baukje vrouw van Hoekstra Corn’s Imes Leeuwarden is haar 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)
Brouwer Beene de weduwe te Rottum zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de
Grietenij Schoterland met 7 kolommen enz. , jaar 1840 (6)
Brouwer Bene Reitjes 456 is zijn volgnummer en Knijpe zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 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)
Brouwer Binne Jochems z.v. Brouwer Jochem en Jonker Maarte Binnes * 23-11-1810 hij heeft geloot voor de
Militie onder no. enz. jaar 1839 (3)
Brouwer Bonne H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Brouwer Bouke K. 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)
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Brouwer Boukje vrouw van Hoekstra Cornelis Imes, Assen 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)
Brouwer C. te Rolde , predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Brouwer C. te Rolde Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente 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)
Brouwer C. te Rolde 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)
Brouwer C. te Rolde, 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
Brouwer C. te Rolde, 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)
Brouwer C. te Rolde, 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)
Brouwer Cornelis, Koopman in Vee te Balk, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om
alle mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Brouwer D. 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)
Brouwer D. G. de weduwe te Knijpe wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen
van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Brouwer D. H., Apotheker, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een
document van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de
handelstand enz. enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er
een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Brouwer D. S. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende:
Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz.
Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over
hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond
heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en
delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Brouwer D. S. Oud Hoogleeraar te Leeuwarden woonachtig, met terugzending van zijn request betreffend
teruggaaf van teveel betaalde regt van Successie van de nalatenschap van Brouwer Bernard overleden te
Leeuwarden op 19-06-1840 betreffende rente op erfpachten enz. jaar 1840 (4)
Brouwer D. te Harlingen 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)
Brouwer D. te Harlingen, 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)
Brouwer D. te Tzummarum, 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)
Brouwer de J, de weduwe van. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Brouwer de J, de weduwe van. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Brouwer Detje, 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)
Brouwer Dirk als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Bolsward d 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)
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Brouwer Dirk Arends 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)
Brouwer Dirk Arends te Noordwolde, 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)
Brouwer Dirk Arends 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)
Brouwer Dirk Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwer Dirk Gerrits Brouwer te Gorredijk 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 jaar
1824 (4)
Brouwer Dirk Hendriks 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)
Brouwer Dirk Hendriks), 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)
Brouwer Dirk Hendriks, 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)
Brouwer Dirk Hendriks, 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)
Brouwer Dirk Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 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)
Brouwer Dirk 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)
Brouwer Dirk 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)
Brouwer Dirk te Bolsward , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Bolsward enz. enz. jaar 1822 (3)
Brouwer Dirk te Bolsward 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)
Brouwer Dirk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bolsward in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Brouwer Dirk, 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)
Brouwer Dirk, 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)
Brouwer 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)
Brouwer Douwe naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Brouwer Douwe naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Brouwer Douwe naar de Middelandschs Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1887 (2)
Brouwer Douwe naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1890 (2)
Brouwer Douwe S., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen :
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de
Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien
van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5)
dossier (28)
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Brouwer Douwe, 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 1881 (2)
Brouwer Douwe, 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 1882 (2)
Brouwer Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1883 (2)
Brouwer 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)
Brouwer 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)
Brouwer 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 1886 (2)
Brouwer 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 1886 (2)
Brouwer Douwe, 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 1880 (2)
Brouwer Durk geb. Weststellingwerf, 36 jaar, thans gemeente veldwachter te Oud Beijerland , hij heeft bedankt
voor de functie van veldwachter te Bergum, en in zijn plaats wordt dan maar benoemd Leest van der Jacob geb.
Leeuwarden oud 28 jaar thans veldwachter te Oudehorne jaar 1919 (7)
Brouwer Durk Oud Beijerland Sollicitant, met persoonsgegevensVoor Veldwachter te Tietjerksteradeel (2)
Brouwer E. R. te Donkerbroek wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen
van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Brouwer E. 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 Oosterwolde in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brouwer E. 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)
Brouwer Ebel Jeltes, de Commissaris van Politie der Stad Groningen gelast bij deze dat de Agenten Sliphorst en
Schipvaart om de persoon van Brouwer Ebel Jeltes die ogenschijnlijk niet wel bij het hoofd is, te Geleiden naar de
Gemeente Hoogkerk teneinde vandaar verder te worden getransporteerd naar dantumadeel alwaar hij verklaard
thuis te horen enz. De Veldwagter Goed de H. P. brengt een verzegelde brief naar Dantumadeel maar Dantumadeel
weigert hem op te nemen enz. jaar 1841 (12)
Brouwer en Anker Kooplieden ---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan
en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken 1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig
behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee
gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen
Terschelling en Ameland ( gezonken 1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar
notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren
Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde
houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise
van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst
met lading jaar 1817 (13)
Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp:
de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e
november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland ( gezonken 1816) . enz. ook aanwezig een
Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker
Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal
Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de
Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die
verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading jaar 1817 (12)
Brouwer F. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Brouwer F. H. te Bolsward------ 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)
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Brouwer F. J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Brouwer F. J. te Kooten, 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)
Brouwer F. J. te Koten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Brouwer F. J. te Koten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel 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)
Brouwer F. R. Tietjerksteradeel 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)
Brouwer F. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824
(3) dossier 13
Brouwer F. te Koostertille Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Brouwer F. W. te Maassluis 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)
Brouwer Feye 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 (9) hele dossier (30)
Brouwer Fimme , Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming,
jaar 1916 (4)
Brouwer Folkert Heeres Drachten Schipper jaar 1838
Brouwer Folkert Romkes, 346 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)
Brouwer Folkert, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats
enz. , jaar 1917 (4)
Brouwer Folkert, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Brouwer Foppe Jansen, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die
tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Brouwer Fransis naar Bilbao, 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 1896 (2)
Brouwer Freerk J. te Buitenpost 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)
Brouwer Freerk Jans wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd
Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Brouwer Freerk Jelles te Buitenpost 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)
Brouwer Freerk Jelles, 38 jaar zonder beroep , hij is voorgedragen voor de post van plaatsvervangend Vrederechter
kanton Buitenpost wegens het overlijden van Kloosterman Bindert Jacobs jaar 1819 (4)
Brouwer Freerk Jelles, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar
1823 (5)
Brouwer Freerk Jelles, 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)
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Brouwer G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Brouwer G. A. te Dokkum , Zoutzieder hij vraagt een krediet aan en daar wordt over gecorespondeerd enz. jaar
1825 (6)
Brouwer G. A. Schipper op de Vrouw Rinske jaar 1837

Brouwer G. A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brouwer G. A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brouwer G.---- Brink ten A. H. Onderwerp: zijn request, de schout Brouwer G. van de gemeente Heerenveen
schrijft een advies aan de Gouveneur van Vriesland dat b.v. de inwoning van hem zelfs afhing en dat en dat de
gehuurde huizing op 12 Mei 114 enz. jaar 1815 (2)
Brouwer G. D. als gecommiteerde, Hij ondertekend samen mat anderen een Bestek en Conditiën van de
Buitenvoogden betreffende de noodwendige reparatien aan de school te Benedenknijpe enz. enz. jaar 1814 (4)
Brouwer G. D. te Knijpe 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)
Brouwer G. D., 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)
Brouwer G. 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)
Brouwer G. J. (Gerben Jelzes)---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het
Oranjewoud (de voormalige Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar
omdat bovendien beide Kasteleins zijn enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud
woonachtig is enz.enz. verder een Procesverbaal waarin genoemd worden Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)
Grietman, Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor, Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger
beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als bijschatter Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder
worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk Lieuwes Boer te Haskerdijken Schatter gemeente Haske
en Tjalleberd, Jong de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te St. Johannesga en Knijpe jaar 1825 (12)
Brouwer G. J. (Gerben Jelzes)----Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met
als onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit
de stukken enz. onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809
enz. enz. wordt ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van
Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz. en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes)
Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den Giel Cornelis Vrederegter te Heerenveen, te weten dat in
het najaar van 1809 in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000
dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een
wagen voor transport enz. en dat de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een
getekende verklaring van Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van
Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend
gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (12) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf
van het voormalige district Schoterland (45)
Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik en Feits Lambertus voor de vacature voor te stellen in
plaats van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1)
Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Diakenen van de hervormde Gemeente van Terband voor het onderhoud
van Bakker Jouke Johannes enz. jaar 1815 (2)
Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het Requeste van Wijntjes Dina Jans enz. jaar 1815 (1)
Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta R.,
Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijvingo nder het Franse bestuur is gevestigd geworden de
Regtbank kin de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)
Brouwer G. J. Assessor in de Grietenij Schoterland wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche
Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3)
Brouwer G. J. Assessor van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Houten van Gaele Lieuwes Boere Arbeider thans te beilen in Drente geboren in de Compagnie
van Jubbega Schurerga den 26-06-1799 zoon van Houten van Lieuwe Jans gedetineerd in het Tuchthuis te
Leeuwarden en van Gaele Imkje het land doorlopend te bedelen dat hij in zijn woonplaats behoorde te zijn
ingeschreven enz. jaar 1818 (3)
Brouwer G. J. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Brouwer G. J. Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Meer van der Tjibbe Jans die uit hoofde zijne afwezigheid gevolgen van Franschen Dienst enz
enz. jaar 1817 (1)
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Brouwer G. J. Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat hij direct de orders opvolgende ten huize van Hoogeboom Sippe Minnes zijn ouders enz. maar
dat Hoogeboom Sippe Minnes met zijn vader die met een schip in de provincie rondreist en Turf uitvent enz. jaar
1817 (1)
Brouwer G. J. hij staat vermeld in een document 8 kolommen inhoudende betaling der Ordonnancieen jaar 1820
(1)
Brouwer G. J. Provisionele Schout van de Gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Pikeniers met de deserteurs enz. jaar 1815 (1)
Brouwer G. J.---- Scheltinga van M. C., Tuimelaar ….? en Brouwer G. J. Omtrent de goed gedane som van fl.
150.= bij de begroting van 1814 onder den agterstand hebben voornoemden dit bedrag voorgeschoten aan den
ontvanger der gemeente enz. tevens een staat der schuld ten laste van de gemeente Heerenveen waarin ook
genoemd Hiddinga E. te Heerenveen jaar 1815 (4)
Brouwer G. J.---- Semler F en Brouwer G. J. gewezen Schout en Adj. Schout van Heerenveen , Onderwerp een
request van hen dat de geringe beloning van de zetters enz. enz. jaar 1819 (2)
Brouwer G. J.---- Semler G. Provisionele Schout van Herenveen schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat hij voorsteld als zijn plaatsvervanger tijdens zijn
absentie de Heer Brouwer G. J. enz. jaar 1814 (4)
Brouwer G. J., Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Brouwer G. L.---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen
van Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren
1787-17881789-1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de
jaren 1812 en 1813 zich uit hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En
dat zij verklaard nadat haar man Hanover Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien
jaren onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz. er staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout
voornoemd, van Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer
G. L. Griffier enz. Jager D. H. Schout van Oldeberkoop jaar 1814 (16)
Brouwer G. L. te Oldebercoop is gequalifiseerd om gedurende de afwezigheid van de heer Controleur van de
Divisie Olderberkoop Andringa van Hylckama T. die als vrijwillig dienst genomen te hebben enz. jaar 1815 (1)
Brouwer G. L. 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 ….? 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)
Brouwer G. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari
1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde omschrijving van de schade jaar 1916 (1)
Brouwer G. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming in de nacht van 13 op 14
januari 1916 met het verloren gegane en de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)
Brouwer G. Th. Ameland Zijn sollicitatie als Veldwachter (3)
Brouwer Gebroeders Wolvega Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Brouwer Gebroeders Wolvega Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Brouwer Geert (de weduwe) te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund
Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Brouwer Geert A., Kastelein wegens stalling en fouragie , Wordt vermeld op een document van verantwoording der
gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Brouwer Geert A., Zoutzieder te Dokkum, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal jaar
1824 (3)
Brouwer Geert Jans Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der
ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting )
en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Brouwer Geert Lamberts---- Braaksma Johannes , Sergeant bij den Krijgsraad door zijn overlijden wordt ter
vervulling van zijn plaats Brouwer Geert Lamberts voorgedragen enz. jaar 1815 (1)
Brouwer Geert Lamberts----- 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)
Brouwer Geert Lamberts---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende
te Oldeberkoop en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan
Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop wonende, begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten
westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten Zuiden en Martens Jan ten Noorden te Noordwolde in het jaar 1814
den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert
Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen is
het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3)
Brouwer Geert Lamberts 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)
Brouwer Geert Lammerts 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)
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Brouwer Geert Lammerts, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding
van Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Brouwer Geert Pieters zijn weduwe huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Foppen Eg onder enz. enz. Hij
komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen
op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
Brouwer Geert Pieters, 40 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e
Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad
Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen informatie
een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar
1839 (4)
Brouwer Gerard, 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)
Brouwer Gerb de weduwe 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
Brouwer Gerben Alberts te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp:aangeslagen
voor belastingen maar daar niet mee eens en een request, jaar 1814 (12)
Brouwer gerben 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)
Brouwer Gerben Jelzes---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes)
Assessor van de Grietenij Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe
Belastingen uit de Heeren Doesburgh van Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der
Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus
Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. jaar 1823 (4)
Brouwer Gerben Jetse 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)
Brouwer Gerben Jetses---- Semler F. (Frederik) Maire en Schout van Heerenveen en Brouwer Gerben Jetses zijn
Adjunct zij tekenen een handgeschreven brief betreffende de beloning voor hun werk en dat zijn vinden hetzelfde
betaald te krijgen als de zetters enz. enz. jaar 1819 (1)
Brouwer Gerben Jetses---- Semler T. . Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius Abraham van beroep
Koopman wegens eene aan hem gedane mishandeling door eene Karabinier gedaan genaamd Leertouwer ….?
geboren of laatst gewoond hebbende te Dragten de klacht aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer
Gerben Jetses Onderschout mijne functie bij voorkomende gelegenheden waar te nemen enz. ook aanwezig het
Proces Verbaal ondertekend door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes Geertje en Brouwer G. J. adj. Schout verder
compareerd Niks Beerend Jacobs Architect dezer gemeente Heerenveen die de schade bij benadeelden opneemt
enz. jaar 1815 (10)
Brouwer Gerben Jetzes---- 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 ( 6- dossier 92 )
Brouwer Gerben Jetzes 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)
Brouwer Gerben Jetzes te Heerenveen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Brouwer Gerben Jetzes te Heerenveen, 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)
Brouwer Gerben Jetzes te Schoterland, 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)
Brouwer Gerben Jetzes, Koopman te Heerenveen is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een
document genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen in de jaren 1812 en 1813 ter
zake het Casernement van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38)
Brouwer Gerben Jetzes----Vierssen van Pompeus Onno en Brouwer Gerben Jetzes zij zijn als Schatters over 1824
te Heerenveen gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Brouwer Gerben 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)
Brouwer Gerben Klazen---- Santhuizen C. G. als Schout van de Gemeente St. Anna Parochie schrijft en ondertekend
een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij voordraagt Brouwer Gerben Klazen lid van de
Raad dezer Gemeente en voornaam Erfgezetene alhier om bij Absentie of andere beletselen mij te kunnen
vervangen enz. jar 1814 (2)
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Brouwer Gerben Klazen te Sint Anna Paro te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van
Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8)
dossier (25)chie 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)
Brouwer Gerben Reiners te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Beetgum 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)
Brouwer Germen Klazes 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)
Brouwer Gerrit (Geert) Andries---- Onderwerp: betreft de akte van 27 Januari, Bersma Hendrik, Herbergier te
Rinsumageest gecondimneerd om op gemelde voorwaarden over te nemen van Brouwer Gerrit Andries Zoutzieder
te Dokkum een Huis en Herberg te Dokkum D. no. 124 voor eene Zomma van f. 4000 (aanwezig in dit dossier de
Notariële Koopakte bij Notaris Posthuma Gerhardus Wiebes) enz. jaar 1825 (2)
Brouwer Gerrit , 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 1880 (2)
Brouwer Gerrit Andries---- Bersma Hendrik, Herbergier te Rinsumageest gecondimneerd om op gemelde
voorwaarden over te nemen van Brouwer Gerrit Andries Zoutzieder te Dokkum een Huis en Herberg te Dokkum D.
no. 124 voor eene Zomma van f. 4000 (aanwezig in dit dossier de Notariële Koopakte bij Notaris Posthuma
Gerhardus Wiebes) enz. jaar 1825 (5)
Brouwer Gerrit Durks ---- Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en
Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen
alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz. verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk; Willinge Jan
Albert te Oldeberkoop als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier, Scheltinga van M. C. Loze de Jacob
Horlogemaker, Feddema Fedde Jentjes, Bergh van den G. C., Heida Rykle P. Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,
Nijenhuis H. T., Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse
Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat
de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een getekende verklaring van enz zie ook
voor meer tekst b.v. Gorter Wigle Sjoerds jaar 1818 (15) totale dossier (45)
Brouwer Gerrit Durks te Benedenknijpe betaald een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en
Reliqua betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en
Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)
Brouwer Gerrit Jacobs te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den
storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Brouwer Gerrit naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1881 (2)
Brouwer Gerrit naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1880 (2)
Brouwer Gerrit te Leeuwarden, 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)
Brouwer Gerrit, 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)
Brouwer Gerrit, 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 1880 (2)
Brouwer Gj. ondertekend namens Grietman van Schoterland een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie dat Hessel Franciscus sedert november 1814 boekhandelaar te Heerenveen geen deel heeftb
genomen in de Lotingen ten dienst der Militie over de jaren 1815 en 1816 enz. tevens een doopverklaring en een
Signalement enz. jaar 1817 (4)
Brouwer Gooits Douwes aangezien zijn Plaatsvervanger met name Tuinstra Klaas Martinus is gedeserteerd en als
zodanig afgevoerd en dat Brouwer Gooits Douwes binnen de korts mogelijke tijd een ander enz. jaar 1815 (1)
Brouwer Gooitsen Douwes 19 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de
Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland
die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en
3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Brouwer H. 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)
Brouwer H. B. ---- 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)
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Brouwer H. 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)
157-9
Brouwer H.---- Martens Antje weduwe van Bruin de Andries P., wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is
13-02-1837 aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835
en 1836 te voldoen en zij heeft enz. Ook wordt genoemd de Diakenen van de Doopsgezinde Gemeente van
Bolsward Roos van Mesdag D., Brouwer H., Brouwer Jan S. dat het huis niet haar eigendom is maar van de
kinderen enz. Jaar 1837 (1)
865/8
Brouwer H. O. Scheepstimmerman te Makkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening , hij beklaagd zig
01-09-1841 dat door vermeerdering van het aantal knechten in het laatste kwartaal hij wel het hele jaar patentrechten moet
betalen en het besluit daarop enz. jaar 1841 ( een dossier 8)
785/2
Brouwer H. R. ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor
11-08-1841 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)
824-14
Brouwer H. R.---- Bennink G. te Franeker wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
21-08-1841 Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des
Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het bouwen van eene Tolgaarders
woning onder borgstelling van Hoven van G. te Bolsward en Brouwer H. R. ter Leeuwarden enz. jaar 1841 (5)
328/27-4
Brouwer H. R. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
03-04-1841 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)
517-11, 23
Brouwer H. S. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
19-05-1840 Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
317
Brouwer H. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari
15-02-1916 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde omschrijving van de schade jaar 1916 (1)
1070-8
Brouwer H. T. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
580-622
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en
28-10-1840 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)
966/7 en
Brouwer H. T. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
881/14
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
Bladzijde 11 gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele
27-08-1839 Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
113-a / 37
Brouwer H. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming in de nacht van 13 op 14
15-01-1916 januari 1916 met het verloren gegane en de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)
328/27- 9
Brouwer H. Y. nr. 208
03-04-1841
983/7
Brouwer H., 29 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en
Deel 1
debet openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen
24-09-1839 Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
126 blz. 4
Brouwer Halbe Pieters Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
26-02-1817 Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Deel 2
Brouwer Harlingen Kapitein op de Maas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
04-07-1882 toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Deel 2
Brouwer Harlingen Kapitein op de Maas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
19-09-1882 toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Deel 2
Brouwer Harlingen Kapitein op de Maas van Dordrecht komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
24-05-1882 de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Deel 2
Brouwer Harlingen Schip de Argau komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
18-09-1876 toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
7-A bijlage Brouwer Harmen J., 149 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
1
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Mannen
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
Crimineelle tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
n
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
26-03-1824 gevangenen (42)

6838

7-A bijlage
1
Mannen
H. Justitie
26-03-1824

6838

7-A bijlage
1
Mannen
Huis van
Arrest
26-03-1824
429
28-03-1814

6625

6071
8376
4635
8225

465
06-06-1821
744/15-11
30-07-1841
E-3, 15
22-01-1885
1252-14
09-12-1839

8225

1252-14
09-12-1839

6859

9/A
17-11-1824
188
16-01-1918
199
04-05-1816

9186
6651

8364

498/10, 16
21-05-1841

7977

162-7
14-02-1837

6397

674
12-07-1815

6385

135
06-07-1814
23-C
nrs. 14 - 20
04-02-1837
922-1+5
09-12-1815

3700

6402

6401

859-1+6
10-10-1815

3700

23-A
nrs. 25 - 28
05-02-1835
23-A
nrs. 20 - 24
05-02-1835

3700

Brouwer Harmen J., 245 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)
Brouwer Harmen J., 35 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)
Brouwer Hendr. 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)
Brouwer Hendrik & zoon zij trekken een wissel op Nagel Jan & zoonen te Amsteradam het betreft ten behoeve van
de ongelukkige noodlijdende Kolonisten tesamen te Parimaribo enz. jaar 1821 (1)
Brouwer Hendrik Gerrits * 03-04-1820, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en
aanmerkingen. Matroos op de Phenix (4)
Brouwer Hendrik Groningen Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal
gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Brouwer Hendrik J. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van
Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke
soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Brouwer Hendrik J. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van
Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke
soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Brouwer Hendrik Jacobs te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den
storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Brouwer Hendrik Nieuweschoot Veldwachter te Schoteland jaar 1918 (2)
Brouwer Hendrik Predikant Oud Ouderling te Middelburg, 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)
Brouwer Hendrik R. 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
Brouwer Hendrik Rinzes Bierbrouwer te Bergum wordt vermeld in een verklaring van het Collegie van zetters den
controleur en den ontvanger te Bergum waarvan de eerste twijfelachtig is omtrent de baarblijkelijke uitoefening van
het verhuurdersdedrijf van een paard door H. R. Brouwer terwijl de beide laatsten zulks stellig tegen spreken omdat
zijn aard meer voor het bedrjf dan het gemak genbruikt wordt enz. een compleet dossier met ook een brief door hem
geschreven en ondertekend, beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel enz. jaar 1837 (28)
Brouwer Hendrik Rinzes---- Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te
Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft
geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste
Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks
Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden
dat op dat op zaterdag 3 juni Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de
Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz. jaar 1815
(4)
Brouwer Hendrik Rinzes te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Brouwer Hendrik Sijtzes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 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)
Brouwer Hendrik 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)
Brouwer Hendrik staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment
Bataillon No. 1 geformeerd in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Brouwer Hendrik Sytses, , 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)
Brouwer Hendrik Sytses, 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)
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Brouwer Hendrik Sytzes), 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)
Brouwer Hendrik Sytzes, 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)
Brouwer Hendrikus Binnes te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van
het Vaderland jaar 1813 (3)
Brouwer Hidde O. Makum Scheeps Timmerman jaar 1838

Brouwer Hijlke Jemmes 158 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)
1114
Brouwer Homme, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), 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)
Deel 2
Brouwer J. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 84
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1890 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
108
Brouwer J. ?. Hij staat vermeld op een staat Weegens, gedaane betalingen op de kosten van bestuur enz. jaar 1814
19-02-1814 (4)
1-a
Brouwer J. A. Dokkum Opgave der concessien van Tolheffing scheepvaart Onderwerp: Stukken betreffende de
28-08-1902 invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers
die tarieven te betalen jaar 1902 (6) Dossier (14)
11
Brouwer J. B te Balk gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot “Phoenix”
14-04-1909 enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1909 (1)
37, 4
Brouwer J. Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
01-04-1910 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
3, 4
Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
20-04-1916 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
10
Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
17-04-1913 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
A.5, Bijl.13 Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
25-04-1912 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
27, 3
Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1914 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
162, 14
Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
27-02-1917 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
37, 4
Brouwer J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
01-04-1910 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
708-5_10
Brouwer J. D. te Tjerkgaast staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
20-07-1841 Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van
de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
458 3e
Brouwer J. Doniawestal heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van
Bataillon
een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts
06-10-1817 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)
785/9 Blz.
Brouwer J. F. Kapitein is met zijn schip de Maria vanuit Liban op 2 Mei te Vlieland gearriveerd staat vermeld op
2 midden
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum
07-05-1839 met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
785/9
Brouwer J. F. Kapitein is met zijn schip de Maria vanuit Liban geladen met Rogge op 6 Mei te Amsterdam
Bladzijde 2 gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip
07-05-1839 en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg
gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
1070-8
Brouwer J. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
21-63
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
28-10-1840 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)
615-2, 1
Brouwer J. F. te Kooten wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
19-06-1840 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)
966/7 en
Brouwer J. F. te Nijhuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
881/14
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
Bladz. 10>> geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
27-08-1839 enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Brouwer J. H. gepasporteerd Dragonder een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie enz. jaar 1841 (4)
Brouwer J. H. Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold
en daar wonende van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting
in Meppel enz. en als plaatsvervanger heeft gesteld Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)
Brouwer J. H. te Waardenburg, 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
Brouwer J. H. te Waardenburg, 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
Brouwer J. H. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de
Gouverneur van Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde
vermeld wordt voor uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Brouwer J. J. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van
Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)
Brouwer J. L. ---- Nieuwenhuis W. S. is benoemd tot percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als
Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van
der A. J., Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga Y. R , er wordt ook in genoemd Habbema B. H.,
mevr. Heemstra, de heer Boelens, de heer Wilhelmy, de schoolopziener 4e district Ferf H. N.er is veel verschil
van mening wie deze post zal krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)
Brouwer J.---- Lobrij N. Predikant, Wielinga van Scheltinga E. E. Ouderling en Brouwer J. Diaken van de
Gecommitteerde Kerkenraad van de Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekeneneen brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Heer Bolman Hajonides tot Diaken is verkozen maar deze bedankt
voor deze post omdat hij reeds Bekkenvoogd Schutter-Officier onder de Schutterij enz. is en wij ons dus over deze
weigering beklagen enz. jaar 1815 (3)
Brouwer J. Ondernemer van het schip de Twee gezusters Een dossier met allemaal handgeschreven brieven van
Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19)
Brouwer J. P. Gemeenteveldwachter te Haulerwijk 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)
Brouwer J. Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Brouwer J. te Leeuwarden zijn rekening wordt betaald wegens druklonen enz., hij komt voor in een dossier
betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)
dossier (36)
Brouwer J. 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)
Brouwer J. voor geleverde Dagbladen----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide
genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten
en Tractementen.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Brouwer J. W. (Jan Willems) als Burgemeester benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht
van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen
der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Brouwer J. W. (Jan Willems) Burgemeester der Stad Hindelopen staat op een document aan den Gouverneur van
Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van
Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in
functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Brouwer J. W. Boekverkoper te Leeuwarden komt voor op de Rekening van verantwoording van Menaldumadeel
en zijn rekening van 1811 wordt betaald enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)
Brouwer J. W. ---- Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar
Leeuwarden, Franeker en Harlingen door de Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een groot
Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J. W. te Leeuwarden jaar 1812 (4)
Brouwer J. W. te Leeuwarden , onderwerp een declaratie wegens druklonen van twee honderd gulden jaar 1820 (3)
Brouwer J. W. voor de courier d’ Amsterdam 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)
Brouwer J. W. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Brouwer J. W. , onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)
Brouwer J. W. , Boekverkoper Onderwerp: zijn ingediende rekening enz. jaar 1820 (1)
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Brouwer J. W. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer
aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820
(1)
Brouwer J. W. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien
aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar
1825 (4)
Brouwer J. W. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (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)
Brouwer J. W. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Stad Sloten Onderwerp: Stukken betreffende
de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Brouwer J. W. en Brandenburgh H. te Workum , onderwerp een request , jaar 1841 (1)
Brouwer J. W.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur aan Tidden van J. voor geleverde kaarsen en
Alma H. W. voor geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf, Wiarda C. voor geleverde
schrijfbehoeften, Brouwer J. W. voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers,
Dijkstra D. voor leverantie van arbeidslonen , , Swalve H. B. voor geleverde Laken en Linnen, Scheltinga van
Heemstra C. voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor druklonen en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en
verblijfkosten jaar 1817 (2)
Brouwer J. W. heeft nog geld tegoed wegens enz., komt voorop het document: Cannegieter Hendrik Secretaris
Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e
juli) 1813 enz. jaar 1817 (7)
Brouwer J. W. hij staat in een document betreffende een Ordonnantie en verschuldigde gelden jaar 1818 (1)
Brouwer J. W. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz., jaar
1817 (2)
Brouwer J. W. hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (1)
Brouwer J. W. hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1819 (1)
Brouwer J. W. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer
aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819
(1)
Brouwer J. W. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer
aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819
(1)
Brouwer J. W. Lemmer Schip de Telegraaf III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in
Friesland enz. jaar 1873 (14)
Brouwer J. W. Lemmer Schip de Telegraaf III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in
Friesland enz. jaar 1874 (13)
Brouwer J. W. ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps
Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen
en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814
(10)
Brouwer J. W. staat vermeld in het 3e Trimester 1812 op een document genaamd Tableau der nog onbekende
declaratien van het Huis van Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden met vermelding van
b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Brouwer J. W. staat vermeld in het 4e Trimester 1812 op een document genaamd Tableau der nog onbekende
declaratien van het Huis van Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden met vermelding
van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Brouwer J. W. te Leeuwarden een ordonnantie van f. 211 enz. enz. jaar 1820 (1)
Brouwer J. W. te Leeuwarden ontvangt betaling voor Drukwerk staat vermeld op de Rekening van het geen door en
Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en
uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (10) dossier (17)
Brouwer J. W. te Leeuwarden , Onderwerp 4 staten van begroting enz. jaar 1815 (1)
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Brouwer J. W. te Leeuwarden 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 (7) dossier (23)
Brouwer J. W. te Leeuwarden wegens levering van gedrkte staten enz., Komt voor op een staat met rekeningen ten
laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815
(7)
Brouwer J. W. te Leeuwarden wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie
enz. jaar 1841 (2)
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Brouwer J. W.---- Visser Pier Bolswarder Beurtschipper dat op 6 maart j.l. door hem een nieuwe scheepsboot in zee
is gevonden en op 23 april is gemelde boot door Brouwer J. W. qq voor de eigenaar geclaimd enz.jaar 1817 (1)
Brouwer J. W. wegens Boeken wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen
welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)

6255

6070

414
22-05-1821

6021

203
05-04-1817

6258

574
07-06-1815
609
10-12-1817

6424

6631

1143
20-09-1814

6631

1088
10-09-1814

6838

7-A bijlage
1
Mannen
Correctioneelen
26-03-1824
255-BB
01-06-1817

6418

8179

366-20
08-04-1839

9183

1198
05-08-1916

9187

1787-A
05-12-1918

8377

775/1
07-08-1841

5664

A.3, Bijl.12
27-04-1911
728/12
22-07-1840
11+12
30-03-1898
9
10-05-1900
44
16-09-1903
3, 4
20-04-1916
10
17-04-1913
A.5, Bijl. 13
25-04-1912
27, 3
16-04-1914
29, 4
16-04-1903
162, 14
27-02-1917
A.3,Bijl.12
27-04-1911
29, 4
16-04-1903
29
16-04-1903
379
03-06-1819

8291
5663
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
6047

Brouwer J. W. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan
den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze aan de
belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz. jaar
1821 (1)
Brouwer J. W. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de
Gouverneur van Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde
vermeld wordt voor uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Brouwer J. W., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en
wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Brouwer Jacob 34 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in
Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Brouwer Jacob Feikes te Westhem het betreft de terugzending van zijn request het betreft een meningsverschil over
het onderhoud van hunne zuster Brouwer Sjoukien Jacobs met de Armvoogden van Workum enz. maar dat zij
lieden met Brouwer Sierk Feikes enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Jacob Frekes? wonende te Westhem betrekkelijk de verpligting van Alimentatie aan zijn zuster Brouwer
Sjoukjen Frekes? en dat ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum haar zal onderhouden met twaalf stuivers
ook een overeenkomst ondertekend door de Stadsarm voogden ; Jong B. D. Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh
de Hobbe L. enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Jacob J., 238 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)
Brouwer Jacob Minnes 427 Stiens 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)
Brouwer Jacob Symons---- Brouwer Symon Jacobs * 20-03-1820 Jubbega z.v. Brouwer Jacob Symons en Pijl Antje
Romkes te Jubbega wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel
Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Brouwer Jacob, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Brouwer Jacob, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Brouwer Jacobus, ----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn
handtekening , Brouwer Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van
Slangenburg kunstschilder te Utrecht zijn allen erfgenamen van hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans,
onderwerp ; Recht van successie jaar 1841 (3)
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Brouwer Jan Amsterdam Dantzig Kapitein op de Maria (Schiermonnikoog) jaar 1840
Brouwer Jan B. Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Brouwer Jan B. Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Brouwer Jan Balk Openbare middelen Tot vervoer van Personen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Brouwer Jan Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Brouwer Jan Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Brouwer Jan Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Brouwer Jan Balk Schip de Twee Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Brouwer Jan Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
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Brouwer Jan Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Brouwer Jan Fokkes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar
1815 (5)
Brouwer Jan Foppes Kapitein op het Schip op reis naar Petersburg 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling
is verleend enz. jaar 1817 (4)
Brouwer Jan H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Brouwer Jan Harlingen Kapitein op de Arendina jaar 1840
Brouwer Jan 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)
Brouwer Jan 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)
Brouwer Jan 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)
Brouwer Jan 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)
Brouwer Jan Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Brouwer Jan---- Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst
van bezittingen der Doopsgezinden ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn
aanstelling afgegeven door Martens M. (voorzitter) en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar
1816 (6)
Brouwer Jan Kapitein op de Maria jaar 1838

Brouwer Jan Kapitein op de Maria jaar 1837
Brouwer Jan Klazes Koopman te Blesse hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een
vergunning tot het maken van een dam, met de toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (8)
Brouwer Jan L. , 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)
Brouwer Jan Lammerts Brouwer te Gorredijk 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 jaar
1824 (4)
Brouwer Jan Lammerts---- Hiddinga Elias hij is als administrator van enz. enz. ingesteld door wijlen Edema
Rombartus en Schreuder Anna gereclameerd hebbende tegen een onevenredige aanslag enz. enz. en van zijne zijde
aangesteld de taxateur Brouwer Jan Lammerts wonende te Mildam voor een hertaxatie enz. jaar 1821 (1)
Brouwer Jan Lammerts te Mildam wegens geleverde Turf, 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)
Brouwer Jan Lammerts wordt vermeld op een document Declaratien der taxateurs wegens plaats gehad hebbende
Taxatie van de Grondbelasting ongebouwde eigendommen Personele en Monilaire Belastingen enz. jaar 1821 (1
Brouwer Jan Luitzens hij is aangesteld als Onderwijzer bezittende de 4e rang te Duurswoude ook genoemd de
schoolopziener Heppener H. te Drachten jaar 1822 (1)
Brouwer Jan Luitzens te Duurswoude, hij is aangesteld als Schoolonderwijzer aldaar en heeft zijn functie op den 1e
november 1822 aanvaard jaar 1823 (1)
Brouwer Jan Minnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Brouwer Jan Renses te Nes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Brouwer Jan Renses te Nes op Ameland Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland
(62)H
Brouwer Jan S.---- Martens Antje weduwe van Bruin de Andries P., wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is
aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835
en 1836 te voldoen en zij heeft enz. Ook wordt genoemd de Diakenen van de Doopsgezinde Gemeente van
Bolsward Roos van Mesdag D., Brouwer H., Brouwer Jan S. dat het huis niet haar eigendom is maar van de
kinderen enz. Jaar 1837 (1)
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Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
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Brouwer Jan, 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)
Brouwer Jan, 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)
Brouwer Jan, 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)
Brouwer Jan, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Brouwer Jan, met signalement Politiebediende Dokkum (3)

Brouwer Jan Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8)
30-12-1880 Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep, Miedema ….? ,
akte
de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan van beroep Trekschipper, Bouwmeester
95 t/m 99
Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het vaste
Veer tusschen Sneek en Leeuwarden aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp: o.a.
handgeschreven brief met al hunne handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op
Leeuwarden, wat ook in een advertentie (3stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling
en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het
Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld, jaar 1880 (4)
29
Brouwer Jan W. Schip de Hoop I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903 gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
3
Brouwer Jan W. Sloten Dienst Sloten op Sneek Kapitein op de Stad Sloten, Dossier met Advertenties en ander
29-04-1897 publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties
1882-1918 Dossier (7)
Jaar 1897
Brouwer Jan W. te Sloten (Fr), Stoomboot-Kapitein maakt bekend datb hij vanaf 12 April 2 geregelde
akte 3
stoombootdiensten zal uit oefenen met de schroefstoomboot “Stad Sloten” ewel van Sloten naar Sneek en van
Sloten naar Bolsward en terug naar lemmer enz, jaar 1897 (3)
381
Brouwer Jan Willem ----- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de
14-06-1817 schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser
Pier Jekeles verder worden genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen,
Heinsius Pieter R. Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers
Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester, Lootsma J. A (Jacob Aukes) enz. jaar 1817 (5)
381
Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye
14-06-1817 Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder
worden genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.
Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts ,
Willems Jan en de Burgemeester Lootsma J. A (Jacob Aukes) enz. enz. jaar 1817 (5)
957 lijst 8
Brouwer Jan Willems wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
20-12-1815 Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Hindelopen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
957 lijst 8
Brouwer Jan Willems wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
20-12-1815 Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Hindelopen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale
dossier (13)
6-E
Brouwer Jan Willems wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
05-01-1816 Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Hindelopen enz. jaar 1816 (3)
6-E
Brouwer Jan Willems wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
05-01-1816 Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Hindelopen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (3)
148
Brouwer Jan zijn weduwe te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
11e blz. van Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van
kolommen
een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5)
10-02-1815 alle namen (15)
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Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Brouwer Jan Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Brouwer Jan T. Amsterdam Dantzig Kapitein op de Maria (Ameland) jaar 1840
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Brouwer Janke Hendriks 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)
Brouwer Janke Hendriks), 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)
Brouwer Janke Hendriks, 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)
Brouwer Janke Hendriks, 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)
Brouwer Janke Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 14-20 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)
Brouwer Jantje J. , 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)
Brouwer Jantje J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (13)
Brouwer Jantje Jacobus---- Groot de Jacobus Jans * 11-06-1820 Harlingen z.v. Groot de Jan en Brouwer Jantje
Jacobus 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)
Brouwer Jelle Beenen te Weststellingwerf 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)
Brouwer Jetze Gerbens---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik en Feits Lambertus voor de
vacature voor te stellen in plaats van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1)
Brouwer Jetze W., 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)
Brouwer Job 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Brouwer Job 543 Kollum 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)
Brouwer Jochem---- Brouwer Binne Jochems z.v. Brouwer Jochem en Jonker Maarte Binnes * 23-11-1810 hij heeft
geloot voor de Militie onder no. enz. jaar 1839 (3)
Brouwer Jochem 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)
Brouwer Jochem 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)
Brouwer Joh’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)
Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening , Brouwer
Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van Slangenburg kunstschilder te
Utrecht zijn allen erfgenamen van hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans, onderwerp ; Recht van successie jaar
1841 (3)
Brouwer Johan Willem, Boekdrukker en Boekverkoper te Leeuwarden ,Onderwerp: Modelstatenno. 1enz. jaar 1815
(3)
Brouwer Johan Willem, Boekdrukker en Boekverkoper te Leeuwarden ,Onderwerp: Modelstaten no. 2 enz. jaar
1815 (3)
Brouwer Johan Willem, Boekdrukker en Boekverkoper te Leewarden , dat hij aangesteld zijnde tot uitgever der
Nederlandsche Staatscourant tevens de heer Westerwijk Horsborgh J. P. Boekhouder en Kassier van deze krant en
hij verzoekt enz. Jaar 1815 (1)
Brouwer Johan, 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)
Brouwer Johannes 38 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)
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Brouwer Johannes Bouwes Koopman te Burum wegens geleverd Winkelgoederen , Rekening en verantwoording
van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814
geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Brouwer Johannes Bouwes, Winkelier, 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)
Brouwer Johannes Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Brouwer Johannes Jac. , 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)
Brouwer Johannes naar de Oostzee Nederland, 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)
Brouwer Johannes naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1890 (2)
Brouwer Johannes naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1890 (2)
Brouwer Johannes naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Brouwer Johannes op de Wilde Vaart, 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)
Brouwer Johannes, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van
Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen
sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)
Brouwer Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Brouwer Johannes, 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)
Brouwer Johannes, 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)
Brouwer Johannes, 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)
Brouwer Johannes, 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)
Brouwer Jouke de weduwe Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Brouwer Jouke Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Brouwer Jouke Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Brouwer Jouke Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Brouwer K. G. de weduwe---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van
de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende
eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe ,
Dokten J. de weduwe, Zwager J. D., Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F.
F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. & Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Brouwer K. 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)
Brouwer K. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.
Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek (3)
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Brouwer Klaas Ysbrands te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen 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)
Brouwer Kornelis Baukes---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Grietman van de Gemeente Balk ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Coldenwaayer Sipkjen Pieters cum fam. te Balk dat wegens de
R. C. Armenbezorgers te Balk tot hun onderhoud en het is gebleken dat zij net zoals haar ouders en haar man
Brouwer Kornelis Baukes Roomsch gezind was en is gebleven hieruit blijkt dat de Roomsch Catholieke Gemeente
te Balk gehouden is tot hare alimentatie enz. jaar 1815 (3)
Brouwer Kornelis Jans 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)
Brouwer Kornelis, 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)
Brouwer Kornelis, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Brouwer L. G. , 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)
Brouwer L. L. ,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)
Brouwer L. M. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820
betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van
verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Brouwer L. M., Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant
van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze
enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de
Weilanden van Lyclama a Nijeholt en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en
tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T.,
Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J., , Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M.
G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
Brouwer Lammert Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf (3)
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96
17- Brouwer Lammert Minnes 1e Luitenant bij de 2e Compagnie heeft ontslag gevraagd wegens ongeschiktheid enz en
10-1814
Boer de Rinze Diemers 2e Luitenant wegens ongemak aan de onderlip enz. volgens verklaring van de Medicus
Simon ….? te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
285/27
Brouwer Lammert Oldeberkoop Rijksveldwachter Met Signalement
07-02-1916
A-6
Brouwer Lieuwkje Weduwe van Sminia Klaas Klazes te Driesum wonende zij is de hoogs biedende voor het
23-12-1857 VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Andreae Daniel
Hermannus en Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van
de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en
langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun
handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)
A-7 stuk
Brouwer Lieuwkje weduwe van Sminia Klaas Klazes zij is pachster van het Driesumer Tolhek Stienstra Albert
10 t/m 18 en Gerbens ontvangt de Tollen , staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum naar
29
Stroobos er wordt vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863 dossier
13-02-1863 (43)
20-A
Brouwer Luitze jaar 1824 (2)--- Kammen O. J. , ontvanger te Duurswoude wijst aan als waarnemer Brouwer
28-05-1824 Luitze1824 (2)
1644
Brouwer Lutske gehuwd met Wijk van der, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4),
06-11-1918 afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
8-A
Brouwer M. A. Dokkum Kapitein op de Vrouw Maria, jaar 1824
27-03-1824
Deel 2
Brouwer Mark , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 133
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
00-00-1893 dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Deel 2
Brouwer Mark , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 127
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
00-00-1893 dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Deel 2
Brouwer Mark naar New York, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
Blz. 132
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
00-00-1893 nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Deel 2
Brouwer Mark, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 130
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
00-00-1893 dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
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Brouwer Mark, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Brouwer Mark, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Brouwer Mark, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Brouwer Mark, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Brouwer Mark, 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 1894 (2)
Brouwer Mark, 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 1896 (2)
Brouwer Marten G. 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)
Brouwer Marten Gerrits, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en
Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor
de hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)
Brouwer Marten Ruurds 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)
Brouwer Marten Ruurds, 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)
Brouwer Marten 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)
Brouwer menne 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 te
betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Brouwer Minne Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Brouwer Minne J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending
van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor
de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst
1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Brouwer Nicolaas Reeling, Geneesheer en Bosgra Okke Pieters, Boomkweker, en Sickler Johannes Hendrik,
Candidaat Notaris uitmakende het bestuur van de Stoombootdienst met het Schip “ Bergum” tusschen Bergum en
Leeuwarden , Bergum en Groningen enz. enz. Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst met het
schip de “ Bergum” wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de
Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, tevens aanwezig een aanplakbiljet enz. enz. jaar 1880 (9)
Brouwer O. A. te Tirns 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)
Brouwer O. A. te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied
bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Brouwer Oeds hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied
te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en
paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals
melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben
gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz.
enz. jaar 1813 (4)
Brouwer Oeds te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no.
355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)

9725

Deel 2
12-09-1885

5989

547
16-07-1814
993/3, 264
06-10-1840
Map 88-F
1876-1878

8304
3594

6301

334-16
04-06-1822

6833

38-D deel 1
Blz. 6
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 9
06-02-1824

6683

2 deel 1
Blz. 1
04-01-1819

8280

517-11, 49
19-05-1840

8201

785/9
Bladzijde 3
07-05-1839
Deel 2
13-07-1894

9725

6671

54 deel 2
blz. 15
22-01-1818

6671

54 deel 2
blz. 3
22-01-1818

6648

66 blz. 3
14-02-1816

6683

2 deel 2
Blz. 3
04-01-1819
2 deel 2
Blz. 15
04-01-1819
14-C
06-12-1824
729/5, 290
Bladzijde 4
17-07-1839
576 1e lijst
26-07-1814
54 deel 2
blz. 8
22-01-1818

6683

6861
8199

5989
6671

6655

399 blz. 3
29-08-1816

6833

38-D deel 2
Blz. 9
06-02-1824

Brouwer Oostdongeradeel Kapitein op de Hendrik Jan komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1885 (2)
Brouwer P. G. door zijn vertrek als de Deurwaarder Executant wordt voorgedragen voor deze post Canirinus
Johannes woonachtig te Heerenveen enz. jaar 1814 (1)
Brouwer P. G. Leeuwarden Schipper op de Goede verwachting
Brouwer P. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat
zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte
bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Brouwer P. K. ( Petrus Koumans) de Dominee, zijn beroeping heet gekost enz., komt voor op de staat der
Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Joure Snikzwaag en Westermeer van den
9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822 , Westermeer (7) Snikzwaag (6) Joure (8) totaal
dossier (21)
Brouwer P. M. te Grootelind, 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
Brouwer P. M. te te Groote Lindt, 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
Brouwer P. Predikant te Blija, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Brouwer P. R. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen
van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brouwer P. S. Kapitein is met zijn schip de Harmina vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op
2 mei naar de Oostzee staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz,
soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Brouwer P. Schiermonnikoog Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)
Brouwer P. te Blija Praeses Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brouwer P. te Blija Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brouwer P. te Blija 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)
Brouwer P. te Blija 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)
Brouwer P. te Blija 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)
Brouwer P. te Leeuwarden een besluit op een verzorek i.v.m. de schutterij jaar 1824 (2)
Brouwer P. W. te Joure 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)
Brouwer P. W. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brouwer P. W. te Maassluis Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brouwer P. W. te Maassluis, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Brouwer P. W. te Maassluis, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
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Brouwer P. W. te Maassluis, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen
van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brouwer P. 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)
Brouwer Peter Gerrits staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie) Mutatien voorgevallen in de
positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen gedurende de maand october die om verschillende
reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840 (6)
Brouwer Peter Gerrits van de ligting 1840 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 (8)
Brouwer Petrus, 499 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)
Brouwer Pier Wijtzes te Joure 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)
Brouwer Pier, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Brouwer Pieter Gerbens 525 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brouwer Pieter J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der
ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting )
en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Brouwer Pieter Johannes Gemeente Kollumerland. 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)
Brouwer Pieter Johannes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente
waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat
der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen
ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Brouwer Pieter Kornelis St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp; dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij
mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende zoufden hebben te
onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst
is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)
Brouwer Pieter Koumans wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie
betreffende successierechten van zijn nalatenschap jaar 1841 (3)
Brouwer Pieter Koumans, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche
Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Brouwer Pieter Scheltes 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)
Brouwer Pieter Scheltes 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)
Brouwer Pieter te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den
storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Brouwer Pieter, 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)
Brouwer Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar
1877 (2)
Brouwer Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar
1876 (2)
Brouwer Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833
no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Brouwer Pieter, 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 1875 (2)
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Brouwer R. A. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen
van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brouwer R. D. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart
en desselfs Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn
ingekomen wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van
den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Brouwer R. H. Bierbrouwer te Bergum jaar 1824 (1)
Brouwer R. H., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en
wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Brouwer R. J. , Koopman te Heerenveen een verzoek dat een ordonnantie voor betaling van klding betaald wordt
enz. jaar 1819 (2)
Brouwer R. J.---- Mulder H. J. te Heerenveen een missive betreffende een ordonnantie, en een ten name van
Brouwer R. J. jaar 1819 (1)
Brouwer R. J.---- Mulder H. J. te Heerenveen, Wijndels J. H., Brouwer R. J. beide te Heerenveen betreft een aantal
mandaten aan het Collegie van Heerenveen enz. jaar 1817 (1)
Brouwer R. J. te Heerenveen een Ordonnancie ten zijn gunste wordt uitbetaald ten bedrage van f. 69-18- voor
geleverde kleding en enz. aan het enz. jaar 1815 (1)
Brouwer R. S. te Oosterend 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)
Brouwer Reeling D. N. Leeuwarden Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Brouwer Reeling D. N. Leeuwarden Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Brouwer Reeling D. N. Leeuwarden Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Brouwer Reeling D. N. Leeuwarden Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Brouwer Reeling D. N. Leeuwarden Schip deBergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Brouwer Reitze Piers, Beurt en Veerdienst van Wolvega naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)
Brouwer Renze Hendriks, Bierbrouwer te Bergum, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een
bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Brouwer Rienk Ates wonende in het arbeidershuis no. 10 te Lutkewierum ---- Oudhuis H. M. Armenvoogd te
Lutkewierum staat vermeld in een dossier reclames op de Personeele Belastingen en dient een verzoek in restitutie
van deze betaalde belastingen voor Hessels Tietje en Brouwer Rienk Ates jook aanwezig de beschrijvingsbiljetten
enz. jaar 1841 (15)
Brouwer Rijne Rietjes 56 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga
van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Brouwer Rindert, 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)
Brouwer Rinse D. , 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)
Brouwer Rinse Hendriks, Bierbrouwer te Bergum er is een vonnis uitgesproken bij de regtbank enz. ter zake
verkeerde aangifte van een Paard waarbij proces verbaal is opgemaakt enz. jaar 1825 (2)
Brouwer Rinse Siebrens, Veerschipper Oosterend op Leeuwarden en Sneek , Onderwerp: zijn request dat hij een
klacht heeft over Eems van der Cornelis Cornelis dat deze ook vragt, personen en brieven over en weer vervoert en
dat enz. de verdere corespondentie over de klacht is in het dossier aanwezig jaar 1850 (20)
Brouwer Rinse---- Vlietstra Popke Feikes Raerd Beurtschipper en Brouwer Rinse tevens Bakker Bauke schippers te
Oosterend het verzoek betreffende hunne veren op Leeuwarden tevens een brief met zijn handtekening enz. jaar
1846 (8)
Brouwer Rintje 17-02-1835 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)
Brouwer Rinze (Minze) Siebrens Beurtschipper van Oosterend op Leeuwarden en Sneek visa versa enz. Onderwerp:
het tarief voor het beurtveer, ook een brief met zijn handtekening jaar 1848 (7)
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Brouwer Rinze Hendriks Brouwer te Bergum 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)
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)
Brouwer Rommert, 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)
Brouwer Ruurd J. te Heerenveen wegens leverancie van 1 spaansche deken enz. komt voor op een staat van
Pretentien van de Gemeente Sint Johannesga enz. jaar 1817 (4)
Brouwer Ruurd Jetses, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele
omslag enz. enz. jaar 1814 (12)
Brouwer S. Onderwerp een betaalde Ordonnantie van fl. 120.= jaar 1820 (1)
Brouwer S.---- Buwalda Geert pachter der Tolgelden geheven bij de ophaalbrug de Kingmatille met als borgen
Brouwer S. en Bouma J. F ----Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)
Brouwer S. J. de weduwe te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn
en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei
1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Brouwer S. J. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no.
355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)
Brouwer S. Med. Arts te Leeuwarden, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord
Braband, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik,
Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Brouwer S. R. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de
meeste eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar
zich als Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan zo ten
aanzien van den uren van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der
Stad Leeuwarden geheel van zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet
liggen enz. enz. deze brief is mede ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen Fopma F. J.,
Faber D. K., Keilman H., Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend.
Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P., te Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857 (36)
Brouwer S. S.---- Jong de B. B. , Brouwer S. S., Vries de T. J en Hijlkema A. L. alle Miliciens welke ten gevolge
van enz. ter herinversitatie naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (3)
Brouwer S. S. 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)
Brouwer S. S. 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)
Brouwer S. 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)
Brouwer Schelte P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Brouwer Schelte P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Brouwer Schelte P. 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)
Brouwer Schelte P. 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)
Brouwer Schelte P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwer Schelte Pieters te Kornjum en Huisman aldaar , Hij staat op een document van Zetters in het District van
ontvang Jelsum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in
Friesland 48)
Brouwer Schelte te Harlingen, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te
doen dragen en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (5)
Brouwer Schelte van beroep Boeren Arbeider en Hulp Slager te Beetgum wonende wordt met zijn gezin vermeld in---Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste
Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben
waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt
verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)
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Brouwer Schelte zijn zoon staat vermeld in een document betreffende dat voornoemde als hersteld kan worden
beschouwd van de besmettelijke ziekte in het Armhuis te Beetgum volgens rapport van Busscher R. Med. Doctor
enz. jaar 1840 (4)
Brouwer Schiermonnikoog Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Schip de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Schip de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Schip de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Brouwer Schiermonnikoog Schip deSchiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)
Brouwer Seerp, 93 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)
Brouwer Sieberen Oosterend te Oosterend, Beurt en Veerdienst van Oosterend 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 1865 (8).
Brouwer Sieberen te Oosterend, Beurt en Veerdienst van Oosterend naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie
de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8).
Brouwer Sieger * 18 juni 1886 Drachten wonende Drachtster-Compagnie Veldwachter te Smallingerland (4)
Brouwer Sieger, 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)
Brouwer Siek Feikes te Bakhuizen hij is borg voor; Keulen Jan Hendriks 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)
Brouwer Sierk Feikes---- Brouwer Jacob Feikes te Westhem het betreft de terugzending van zijn request het betreft
een meningsverschil over het onderhoud van hunne zuster Brouwer Sjoukien Jacobs met de Armvoogden van
Workum enz. maar dat zij lieden met Brouwer Sierk Feikes enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Sietze Wikkes 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)
Brouwer Sijbert Jakobus---- Groen Itse Annes plaatsvervanger voor Brouwer Sijbert Jakobus wordt vermeld op een
Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse
ontslag begrepen en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort
hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)
Brouwer Sijbren Douwes 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)
Brouwer Sijtze Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 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)
Brouwer Sikke---- Buwalda Tjeerd hij is pachter geworden aan de Kingmatille onder borgstelling van Brouwer
Sikke en Obma Siebe enz. ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven jaar 1868 (30)

Brouwer Sikke en Brouwer Ale te Tzum , Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met hun handtekeningen , een
aankondiging van hun Dienstregeling van Tzum-Franeker-Harlingen-Leeuwarden, wat ook in een advertentie (2
stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar
passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (8)
Brouwer Sikke J. 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)
Brouwer Sikke Pieters no. 419 van de Landmilitie hij wordt vermeld in een brief, jaar 1814 (1)
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Brouwer Sikke S. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen
aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en
agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Brouwer Sikke Sikkes---- Buwalda Tjeerd is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de
Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de
Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Brouwer Sikke Sikkes Trekschipper te
Tzum en Geest van der Anne van beroep Steenfabrikant te Kingmatille ook aanwezig de voorwaarden van
verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (4)
Brouwer Sikke Sikkes---- Buwalda Tjeerd is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de
Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de
Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Brouwer Sikke Sikkes Trekschippe en
Bouma Jan ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie
staan onder het document enz. jaar 1871 (5)
Brouwer Sikke te Tzum , Beurt en Veerdienst van Tzum 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 1867 (8).
Brouwer Sikke te Tzum , Beurt en Veerdienst van Tzum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867(8).
Brouwer Sikke te Tzum, Beurt en Veerdienst van Tzum 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).
Brouwer Simon H. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar
1816 (4)
Brouwer Simon naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Brouwer Simon, Oost Indie , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Brouwer Sipke G. Beetgumermolen Schipper jaar 1840
Brouwer Sipke Gerbens Beetgum Schipper jaar 1838
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Brouwer Sipke naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1891 (2)
Brouwer Sipke naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Brouwer Sipke, 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)
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Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
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Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
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Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
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Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2
Blz. 145
00-00-1894

Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2
Blz. 147
00-00-1894

Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2
Blz. 151
00-00-1894

Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2
Blz. 154
00-00-1895

Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2
Blz. 155
00-00-1895

Brouwer Sipke, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
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138
06-07-1814
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410-2
28-04-1815

Brouwer Sjoerd Jacobs , Jansen Hendik, Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum betaald hem voor het bouwen
van een nieuwe brug, Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum
aangelegd in de jare 1645 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad
Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om
heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en
Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van
vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk
een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Brouwer Sjoerd Jacobs 8 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd,
Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de
Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Brouwer Sjoerd Jacobs te Buitenpost 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)
Brouwer Sjoerd Sikkes, , Geneeskundige verklaring jaar 1841 (2)
Brouwer Sjoerd Sjerps 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)
Brouwer Sjoerd Thomas Brander te Oldeboorn 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)
Brouwer Sjoerd Tjeerds hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van
het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5)
dossier (13)
Brouwer Sjouke Theunis Hollum Oud Zeeman Betreft Vergaan op Ameland schip de Jonge Theodoor Afschrift 28
bladzijden
Brouwer Sjoukjen Frekes?---- Brouwer Jacob Frekes? wonende te Westhem betrekkelijk de verpligting van
Alimentatie aan zijn zuster Brouwer Sjoukjen Frekes? en dat ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum haar zal
onderhouden met twaalf stuivers ook een overeenkomst ondertekend door de Stadsarm voogden ; Jong B. D.
Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh de Hobbe L. enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Sjoukjen Jacobs---- Brouwer Jacob Feikes te Westhem het betreft de terugzending van zijn request het
betreft een meningsverschil over het onderhoud van hunne zuster Brouwer Sjoukien Jacobs met de Armvoogden
van Workum enz. maar dat zij lieden met Brouwer Sierk Feikes enz. jaar 1814 (2)
Brouwer Symon Jacobs * 20-03-1820 Jubbega z.v. Brouwer Jacob Symons en Pijl Antje Romkes te Jubbega
wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien
der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Brouwer Sytse Hendriks, 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)
Brouwer Sytse 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
Brouwer Sytze Hendriks), 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)
Brouwer T. G. te Oldeboornhij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grtondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Brouwer T. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Brouwer T. G. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwer T. G. 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)
Brouwer 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)
Brouwer T. J. i.p.v. Kloosterman R. J. die is overleden, als Plaastvervanger bij het Vredegerecht te Buitenpost jaar
1819 (3)
Brouwer te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Brouwer te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad 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)
Brouwer Thomas G. 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
Brouwer Thomas Gooijes, Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen
van den Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van
HaskerdijkenDat bij de samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is
betrokken onder Oldeboorn en dat de inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz.
zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4)
Brouwer Thomas Hotze, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Brouwer Tjebbe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Brouwer Tjeerd----- Eisma Douwe Jr. Meter en Weger te Dokkum is overleden en deszelfs vader Eisma Douwe Jr.
Meter en Weger te Dokkum heeft om zijn ouderdom om ontslag verzocht en Brouwer Tjeerd te Dokkum wordt
voorgedragen voor deze post enz. enz. jaar 1821 (3)
Brouwer Tjeerd te Amsterdam , Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Brouwer Tjerk ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert
zijn volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met
verlof te zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij
het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn
teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de
Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)
Brouwer Tjerk A., 18 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)
Brouwer Tjerk A., 41 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)
Brouwer Tjerk 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)
Brouwer Tjerk 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)
Brouwer Tjerk, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Brouwer Tjitske Klazes, 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)
Brouwer Trijntje----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn
handtekening , Brouwer Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van
Slangenburg kunstschilder te Utrecht zijn allen erfgenamen van hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans,
onderwerp ; Recht van successie jaar 1841 (3)
Brouwer Trijntje Jacobs---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig is en eene broer
heeft die dienende is en zijn moeder weduwe enz. tevens een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij
Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in leven hebben 3 zoons Wielinga Ype
Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz. Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd Zilversmidsknegt en
Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en bakkersknecht enz. jaar 1817 (4)
Brouwer U. J,---- Visser Jan S., Brouwer W. J, beide te Lemmer voor wie op 16-01-1884 voor de dienst gebezigde
stoomboten publiek verkocht delen zij mede dat de dienst Sneek op Akkrum voor de laatste keer zal worden enz.
enz. jaar 1884 (7)
Brouwer van B. te Sloten schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Brouwer van en Anker------- Houtsma Willem Sipkes en Houtsma Tjardus kooplieden te Harlingen verklaarden
enz. dat Spannenburg Sybrand Laazes koopman alhier als gelastigde van Nagtegaal Jan B. te Ameland heeft
ontvangen van de heer Anker Jan, Koopman van de firma van Brouwer Anker en enz. enz. betreft het schip de
Twee Gezusters met kapitein Adroen Anne Anderson jaar 1818 (4)
Brouwer Vroumans Pieter----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een handgeschreven brief
met zijn handtekening , Brouwer Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan
van Slangenburg kunstschilder te Utrecht zijn allen erfgenamen van hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans,
onderwerp ; Recht van successie jaar 1841 (3)
Brouwer W. J. Lemmer Stoomboot Ondernemer , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (7)
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Brouwer W. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
10
Brouwer W. J. (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor
16-04-1875 goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13
kolommen informatie over o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
20-11-1880 Brouwer W. J. Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst met het schip de Telegraaf I voor 60
akte 27
personen van Lemmer naar Heerenveen over Sloten, Woudsend, IJlst enz. wat ook in een advertentie (1 stuks
aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, tevens
aanwezig een aanplakbiljet waarop afgebeeld een boot, enz. enz. jaar 1880 (5)
30-10-1880 Brouwer W. J. te Lemmer en Poppes J. H. te Balk , Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst Balk
akte 11
Sneek en Balk Workum wat hij ook in advertentie ( niet aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft
aangekondigd jaar1880 (3)
10
Brouwer W. J. (2) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor
16-04-1875 goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13
kolommen informatie over o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
28-04-1887 Brouwer W. J. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
24
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
16-04-1883 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1883
270, 81
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
24-04-1884 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
29
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
01-04-1885 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
49 en 3
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
22-04-1886 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
26
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
03-06-1880 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
270, 81
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
24-04-1884 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
29
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
01-04-1885 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
332
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
22-04-1881 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881
24
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, II, III en IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
07-04-1882 Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 07-04-1882
24
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
16-04-1883 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1883
332
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
22-04-1881 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881
2
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
03-02-1873 gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in
Friesland enz. jaar 1873 (14)
3
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
13-03-1874 gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in
Friesland enz. jaar 1874 (13)
101
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
01-04-1881 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
332
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
22-04-1881 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881
20 en 21
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de
28-09-1871 verleende vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie
Friesland bevaren enz. 28-09-1871 (7)
101
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
01-04-1881 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
26
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
03-06-1880 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
26
Brouwer W. J. Lemmer Schip de Telegraaf II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
03-06-1880 Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
398
Brouwer W. Lammerts hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818 middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Map 26
Brouwer W. Ondernemer met het schip de Telegraaf---- Meeter Pieter te Amsterdam, Stukken betreffende het
00-00-1867 verzoek van voornoemde om concessie voor een stoombootdienst tusschen Hindelopen en Sneek en Harlingen en
Leeuwarden, aanwezig drie reglementenboekjes in kleur met een afbeelding van 2 verschillende schepen enz.
verder genoemd Buma Age Boekhouder en Brouwer W. Ondernemer enz.jaar 1867 (104)
833-2
Brouwer W. te Jorwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
24-08-1841 maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Baarderadee uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
l
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
05-04-1825 Brouwer W. W. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende
51-C
schutterij der stad Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
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Brouwer W. W. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op
een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met
zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en
de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Brouwer W. W. te Jorwerd staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Buma W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Brouwer W?. F. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de
staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Brouwer Wate, 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)
Brouwer Wiebe J. Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 07-03-1885
Brouwer Wiebe J. Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-02-1881
Brouwer Wiebe J. Sneek Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Brouwer Wiebe J. Sneek Schip de Telegraaf I, en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
Brouwer Wiebe J. Sneek Schip de Telegraaf II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Brouwer Wiebe J. Sneek Schip de Telegraaf II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Brouwer Wiebe Jans ---- Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep
Stoombootgezagvoerder beide te Lemmer wonende stukken betreffende verleende concessie voor eene
stoombootdienst tusschen Lemmer en Sneek ook aanwezig een telegram, en Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J.
G. en de weduwe v.d. Wal varen een dagdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. enz. jaar 1871 (7)
Brouwer Wiebe Jans , Beurt en Veerdienst van Lemmer 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 1832 (8)
Brouwer Wiebe Jans , Stoombootkapitein te Lemmer en Poppes Jan Harmes Stoombootkapitein te Balk, maken
bekend in een handgeschreven brief die beide ondertekenen en een advertentie dat de Zomerdienst van Balk naar
Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. enz. tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (4)
Brouwer Wiebe Jans , Stoombootkapitein te Lemmer en Poppes Jan Harmens Stoombootkapitein te Balk
Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst Balk-Sneek , Balk-Lemmer, Balk-Workum wat ook in
advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) in o.a.de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens de
Dienstregeling en Tarief voor Personen en Passagiersgoederen, jaar 1880 (10)
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip de Onderneming, , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-03-1882
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Brouwer Wiebe Jans Balk Schip deOnderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 13-03-1883
Brouwer Wiebe Jans---- Hemsing Izaak Arnoud Daniel.te Balk dat zijn boot heeft verkocht aan Brouwer Wiebe
Jans Stoomboot Gezagvoerder te Lemmer en Poppes Jan Harmens Stoomboot Gezagvoerder te Balk in een
openbare veiling voor den Notaris Potma L. H. te Balk enz. enz. verder een stuk betreffende dat de overschrijving op
de namen van de nieuwe eigenaars enz. verder een dossier met o.a. dat het Gemeentebestuur van Wymbritseradeel
geen bedenking heeft en dat enz. ook een uitbreiding van de Concessie komt ter sprake en dat de vergunning is
verleend aan de Stoomboot “De Onderneming”naar Sneek en van Balk via Sneek naar Leeuwarden, ook aanwezig
een Reglement en tarieven boek jaar 1880 (65)
Brouwer Wiebe Jans Lemmer Concessie voor een stoombootdienst Tevens dat Hemsing de boot aan hem heeft
verkocht Dossier (9) Dossier (9)
Brouwer Wiebe Jans Lemmer De concessie van Hemsing I. A. D. gaat over naar Brouwer Wiebe Jans en Poppes
Jan Harmens Dossier (7)
Brouwer Wiebe Jans Lemmer Gezagvoerder Betreft een wijziging, verandering enz, Dossier(7) + Reglement en
tarief (42)
Brouwer Wiebe Jans Lemmer Kapitein---- Wal van der Ruurd Willems, Warcken Johan George, Visser Jan
Siemens Mr. Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans ootkapitein Stoombbetreft stukken betrekkelijk de aan de
genoemde Schippers verleende concessie voor eene Schroefstoombootdienst tusschen Lemmer en Leeuwarden,
Lemmer op Amsterdam ook aanwezig een tarief lijst jaar 1868 (39)
Brouwer Wiebe Jans Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
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Brouwer Wiebe Jans Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Brouwer Wiebe Jans te Lemmer Veerschipper en Visser Jan Siemens Lemmer Scheepsreder en Zeilmaker,
Stukken betreffende de stoombootdienst van Visser J. S. en Brouwer W. J. te Lemmer, van Lemmer op Heerenveen,
Sneek en Leeuwarden ok aan wezig het reglement en de tarieflijst Jaar 1865 (51)
Brouwer Wiebe Jans te Lemmer Stroombootgezagvoerder, Onderwerp: of de rookkasten van de schepen de
Telegraaf II en III de dienst tussen Sneek en Akkrum voorzien zijn van voldoende vlechtwerk in de rookkast enz. dat
aan Brouwer Wiebe Jans en Visser Jan Siemens vergunning is verleend tot het aanleggen van eener tweede
Schroefstoomboot enz. ook een brief door beide ondertekend jaar 1867 (16)
Brouwer Wiebe Jans te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer 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)
Brouwer Wiebe Jans, De weduwe van Wiebe Jans Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier;
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-041887
Brouwer Wiebe Jans, De weduwe van Wiebe Jans Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier;
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-041886
Brouwer Wiebe Jansen---- Potma Lieuwe Hielke Notaris te Balk voor mij zijn verscheen Swinderen van Jonkheer
Jan Hendrik Frans Karel enz. enz. wonende te Rijs die verklaard dat hij zich Borg steld voor fl. 500.= voor
Brouwer Wiebe Jansen Poppes Jan Harmens Gezagvoerders op een Stoomboot,. tussen Balk, Woudsend, Heeg en
JoureEnz. jaar 1880 (3)
Brouwer Wijbren, 63 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)
Brouwer Wijtse Tjeerds---- Jong de C. C. sr. Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende
de kopij brief = aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district
Aengwirden enz. in de kerk bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder
de Kerkvoogden van Tjallebert en Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke
Geelen, uit het midden der vergadering gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks
Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. Jakobs, Kool W. B. en Barbier C. jaar 1814 (7)
Brouwer Willem Jeltes 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)
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815-20 blz 7 Brouwer Wopke D.z. te Bolsward , onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
19-08-1841 controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (3)
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Brouwer Wiebe Jans Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
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Brouwer Wopke 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)
Brouwer Wopke Jans, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen, hij wordt voorgedragen voor deze functie enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen
met zetters in Friesland. (48)
Brouwer Wopke Wopkens, 183 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)
Brouwer Wopke, Handgeschreven brief met Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg, J. H. van Wekinga,
Wopke Brouwer, Jan T. van der Brug, te Workum (6)
Brouwer Workum Kapitein op de Bowern komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)
Brouwer Wybe Jans---- Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst
tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd
Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs Schipper te Makkum
voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris , Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes
Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries
de Anne Fabrikant, Kingma Herrius Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans Rentenier, Kalverboer Garbe Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes
Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft van een overdekte ijzeren schroefstoomboot
genaamd Reserve I (later omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te
Hoogezand gebouwd en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)
Brouwer Wybe Jans te J oure een Stoombootdienst van Lemmer naar Heerenveen, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (6)
Brouwer Wybe Jans te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Sneek, Joure en Heerenveen, hij wordt
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a.
door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (6)
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Brouwer Wybe onecht kind van Brouwer Annigje Wybes, 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)
Brouwer Wybe onechte zoon van Brouwer Annekjen Wybes, 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)
Brouwer Wybren Reintjes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Brouwer Wyger H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Brouwer Wytse Tjeerds ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op
de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. . tevens een
advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G.
G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd
district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen
jaar 1817 (33)
Brouwer Y. 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)
Brouwer Y. L. 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)
Brouwer, G. A. van beroep Zoutzieder te Dokkum een Request staat vermeld in een ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland van Rengers Directeur van de Directe Belastingen in Vriesland enz. Jaar 1824 (3)
Brouwer. J. W. zijn rekening wordt betaald voor Boek en Druklonen enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Brouwer…. ? ---- voor meer tekst zie bij Hemming J. A. D., Koopman te Balk en Piersma Pier Thijsses,
Koopman te Balk er is een concessie aangevraagd voor ene dienst tussen Balk en Sneek maar dat Piersma P. T. in
een door hem geschreven en ondertekende brief meld dat hij zich heeft teruggetrokken
Brouwer….? van beroep Apotheker Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de jongeling genaamd Borger Wiebe Annes als
Leerling bij de Heer Brouwer van beroep Apotheker maar dat zijn moeder enz. jaar 1818 (4)
Brouwers C. te Rolde Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brouwers IJsbrand 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)
Brouwers J. P. te Stiens 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)
Brouwers J. W. 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)
Brouwers Jacob Leeuwarden schip de Leeuwarden II (een proces verbaal) Overtreding geconstateerd door de
Brugwachter van Kingmatille onder Welsrijp Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar
1900 (4)
Brouwers Jochum 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)
Brouwers L. Y. te Franeker. zijn benoeming als lid der Zetters der belasting jaar 1917 i.p.v. Weissenbach H. K. die
ontslag heeft genomen van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin de ontslagaanvraag jaar
1917 (9)
Brouwers Pieter Scheltes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en
vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door
het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot
uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het
Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Brouwers Pieter Scheltes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en
vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door
het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot
uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het
Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Brouwers Rinze S. te Oosterend 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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Brouwers S. J.---- Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J.
Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S.
J. Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te
Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4)
Brouwers S. J., Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T(?)
W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers,
H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost
op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815
Brouwers Schelte P. Huisman te Kornjum 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)
Brouwers Schelte P. Huisman te Kornjum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District
Jelsum, jaar 1822 (2)
Brouwers W. (Willem) van beroep Huisman tevens Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de
functie van Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens bij zijn afwezigheid enz. en Radersma
Willem Dirks Huisman te Stiens wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Brouwers W. 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)
Brouwers Waling 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)
Brouwers Waling Lammerts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of
meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwers Y. 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)
Brouwers Ysbrand Lammerts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of
meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brouwersma A. O. de weduwe te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten
verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele
Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Brouwmels Pierre , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 28-04-1813 Rozendaal, 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)
448, 1-7
Brouwring ….? de weduwe Zij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde
+ 11, 13
eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den
06-07-1819 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)
379
Brouwring Rinze Reins Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
03-06-1819 belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
1083/2 no. 3 Brouwsma Klaas Feddes Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie
22-10-1839 ontvangers der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der
nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
946-3
Brouwsma Pier moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra)
30-09-1815 voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9
September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
36 deel 1
Brown A. te Elkum wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 5
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
16-01-1822 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 16-01-1822 (5) dossier (43)
38-D deel 1 Brown A. te Elkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Blz. 5
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
06-02-1824 Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz 06-02-1824 (5) dossier 40
38-D deel 2 Brown A. te Elkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Blz. 6
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
06-02-1824 Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. 06-02-1824 (5) dossier 40
36 deel 2
Brown A. te Elkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 6
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
16-01-1822 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 16-01-1822 (5) dossier (43)
254,
Brown T. te Tylesford 29-10-1838
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